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REKLAMA

  CHIŃSKI WZÓR 
NA NASZĄ 

SZYBSZĄ ŚMIERĆ
WAŻNY TEMAT.  Unoszące się w powietrzu pyły PM10 i PM2,5 skracają 
sądeczanom życie o 40 miesięcy. Jeśli sami mieszkańcy nie przestaną 
truć siebie nawzajem, wkrótce nasz primaaprilisowy żart stanie się 
faktem i będziemy musieli używać na ulicach masek przeciwgazowych.

Czytaj L str. 7
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CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODANOWY SĄCZ

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA U–ZUS

CZYTELNIK PYTA: Mąż prowadzi 
sklep. Chciałby, żebym pomagała 
mu w tych obowiązkach na zasadzie 
nieodpłatnej umowy–zlecenia. Ja-
kie składki musiałby płacić za mnie 
do ZUS, jeżeli obecnie przebywam 
na urlopie wychowawczym?

ZUS ODPOWIADA: – W świetle art.6 
ust.1 pkt 4, art.11 ust 2 oraz art.12 
ust.1 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998r. (Dz.U. z 2013r. poz.1442 
z późn. zm.), zleceniobiorcy podle-
gają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowym i wy-
padkowemu oraz na swój wniosek 
ubezpieczeniu chorobowemu. 

Zgodnie z art. 18 ust.3 powo-
łanej ustawy, podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne 
zleceniobiorców, jeżeli odpłatność 
za jej wykonanie określono kwoto-
wo, w kwotowej stawce godzinowej 
lub akordowej albo prowizyjnie, 
stanowi przychód w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych z tytułu umo-
wy zlecenia.

Jednakże, w świetle art. 735 § 1 
Kodeksu cywilnego, zleceniobior-
ca może się zobowiązać do wyko-
nywania określonych usług na rzecz 
zleceniodawcy bez pobierania z tego 
tytułu wynagrodzenia. Nieodpłat-
ny charakter zlecenia powinien jed-
nak jasno wynikać z umowy. Zle-
ceniobiorca wykonujący tego typu 
umowę nie podlega ubezpieczeniom 
społecznym, ani ubezpieczeniu zdro-
wotnemu. Tym samym nie jest zgła-
szany do ubezpieczeń i nie są za nie-
go opłacane składki na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Oprac. Anna Mieczkowska, rzecznik 
prasowy sądeckiego oddziału ZUS

Więcej na dts24.pl

Nieodpłatne zlecenie

Masz pytanie do ZUS, zadaj je 
za naszym pośrednictwem: 

redakcja@dts24.pl

349…
…osób zdecydowało się dołączyć 
do grona dawców szpiku. Odpowie-
dzieli na apel Fundacji DKMS oraz 
Fundacji Ars Pro Publico i Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Nowym Sączu i przyszli w nie-
dzielę (30 marca) do remizy w Kryni-
cy Zdroju, by się zarejestrować. – Aby 
zostać potencjalnym dawcą szpi-
ku, nie potrzeba wiele. Do rejestra-
cji, prócz wypełnienia dokumentów, 
wystarczy pobranie niewielkiej ilo-
ści krwi – mówią organizatorzy akcji 
„Pomóż Piotrowi i Innym”. Piotr ma 
28 lat. Zdiagnozowano u niego ostrą 
białaczkę limfoblastyczną. – Z dnia 
na dzień moje życie wywróciło się 
do góry nogami. Ratunkiem dla mnie 
jest przeszczepienie szpiku. Każda 
nowa osoba, która dołączy do grona 
dawców to większe szanse dla mnie 
i innych na powrót do zdrowia – in-
formuje mężczyzna.  (G)

LICZBA TYGODNIA
Wyślij wspomnienie, 
zdobądź książkę 
Z pewnością 
wielu sąde-
czan miało oka-
zję spotkać się 
z Janem Paw-
łem II, a nawet 
znało osobiście 
Karola Wojty-
łę. „Dobry Ty-
godnik Sądecki” 
otwiera dla Pań-
stwa swoje łamy, zachęcając do dzie-
lenia się wspomnieniami o papieżu–
Polaku. Jeśli chcecie dać świadectwo, 
macie w swoim archiwum zdjęcia, 
którymi warto podzielić się z innymi, 
napiszcie do nas, zadzwońcie bądź 
skontaktujcie się osobiście. Państwa 
wspomnienia zamieścimy w świą-
tecznym, specjalnym wydaniu „Do-
brego Tygodnika Sądeckiego”, które 
27 kwietnia trafi wraz z pielgrzyma-
mi z Sądecczyzny na Plac Św. Piotra 
w Rzymie.

Dla osób, które wyślą najciekaw-
sze wspomnienia, mamy niespo-
dzianki. Wydawnictwo Prószyń-
ski i S–ka przygotowało dla naszych 
Czytelników–autorów kilka egzem-
plarzy książki „Franciszek. Papież, 
który się uśmiecha”. 

KONTAKT 
„Dobry Tygodnik Sądecki” 

Nowy Sącz, ul. Żywiecka 25, 
e–mail: redakcja@dts24.pl, 

tel. (18) 18 544 64 41 lub 785–340–411. 
Na Państwa świadectwa 
czekamy do 4 kwietnia.

ZAPRASZAMY NA ŁAMY PYTANIE DO...

– Czy miniony sezon rzeczywiście 
należy uznać za grzewczy? Przecież 
niemal przez cały okres zimy mie-
liśmy… przedwiośnie. Mieszkań-
cy mogą się obawiać, że w związku 
ze słabą sprzedażą dla MPEC, ceny za 
dostawę ciepła wzrosną?

– Sezon grzewczy był, bo były 
temperatury ujemne. Niemniej 
mieliśmy namiastkę zimy i miesz-
kańcy nie wydali dużo na ogrze-
wanie. Jako przedsiębiorstwo nie 
sprzedaliśmy więc tyle ciepła, ile 
chcielibyśmy. Kalkulowanie taryf 
ciepła jest procesem skomplikowa-
nym. Analizie podlega wiele czyn-
ników, które różnie się kształtują. 
To ceny paliw, ceny energii, któ-
rą wykorzystujemy, koszty osobo-
we, amortyzacja, poziom remontów 
i inwestycji. I dopiero przy ana-
lizie tych wszystkich składników 

możemy powiedzieć, czy ta cena 
może ulec zmianie. Tak się szczę-
śliwie złożyło, że czynniki ceno-
twórcze uległy zmniejszeniu. Spa-
liliśmy mniej paliwa. W związku 
z tym, że jest nadpodaż paliwa 
na rynku, ceny są lepiej negocjo-
walne i następują obniżki. Okazu-
je się więc, że nie jesteśmy zmusze-
ni do tego, by podnosić ceny, choć 
wiemy, że spółka nie osiągnie w tym 
roku dobrych wyników. Oczywi-
ście nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć wszystkiego. Nie wiem, jak 
w skali roku będą się zachowywać 
ceny węgla czy – w związku z sy-
tuacją na Ukrainie – także gazu. Je-
żeli nie będzie większych zmian, 
ceny utrzymają się na tym samym 
poziomie.

Pytała KRYSTYNA PASEK
Pełną wersję rozmowy czytaj na dts24.pl 

Podwyżek za ogrzewanie nie będzie
…PIOTRA POLKA, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Nowym Sączu

Górskie wyspy 
„Beskidzkie Wyspy” – pod tą nazwą 
kryje się nowy szlak turystyczny, 
który wytyczono w Beskidzie Wy-
spowym. Jest jednym z najdłuższych 
w Polsce. Ma 320 kilometrów dłu-
gości i prowadzi przez najciekawsze 
i najpiękniejsze zakątki Beskidu. Tra-
sa biegnie przez 56 szczytów, w tym 
najważniejszy – Mogielicę (1171 m 
n.p.m.) – i 46 miejscowości. Szlak 
wytyczono w formie pętli. Można 
rozpocząć wędrówkę w dowolnym 
miejscu i w tym samym punkcie 
skończyć. Na przykład z Łącka, Li-
manowej czy Mszany Dolnej. Prze-
biega przez najważniejsze szczyty. 
Oprócz Mogielicy są to na przykład: 
Jasień, Luboń czy Grodzisko. Inicja-
torem wytyczenia szlaku i pomysło-
dawcą nazwy „Beskidzkie Wyspy” 
jest Czesław Szynalik.

(MCH)
Więcej na dts24.pl

WARTO WIEDZIEĆ
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EDUKACJA.  6–latki często potra-
fią czytać, pisać, liczyć, ale jeszcze czę-
ściej emocjonalnie nie są gotowe podjąć 
nauki w szkole. Świadomi rodzice chcą 
odroczyć ich obowiązek szkolny i maso-
wo składają wnioski do poradni psycho-
logiczno–pedagogicznych o diagnozę 
w kierunku dojrzałości szkolnej. – To już 
prawie plaga – mówi Andrzej Kasprzyk, 
dyrektor PP–P w Nowym Sączu. 

Od 1 września wchodzi w życie tak 
zwana ustawa sześciolatkowa. W tym 
roku obowiązek szkolny obejmie 
wszystkie dzieci 7–letnie (rocznik 
2007) oraz 6–letnie urodzone w okre-
sie styczeń–czerwiec 2008 r. Rodzice 
dzieci urodzonych w drugiej połowie 
2008 r. mogą jeszcze sami zdecy-
dować, czy posłać swoje pociechy 
wcześniej do szkoły. Gros jednak chce 
odroczyć ten moment. Nie może po-
godzić się z decyzją Sejmu, który zde-
cydował, że nie będzie referendum, 
które dałoby odpowiedź na pytania, 
czy Polacy są za zniesieniem obowiąz-
ku szkolnego sześciolatków. 

– Zlekceważono ponad milion 
podpisów i teraz mamy tego efek-
ty – mówi Marcin Kałużny, prezes 
Stowarzyszenia Sursum Corda, któ-
re prowadzi Niepubliczną Poradnię 
Psychologiczno–Pedagogiczną „Tę-
cza” w Nowym Sączu. 

Nie tylko w niej rodzice masowo 
składają wnioski o diagnozę dzieci 
w kierunku dojrzałości szkolnej. Już 

ponad sto zalega biurka pedagogów 
i psychologów w Poradni Psycho-
logiczno–Pedagogicznej w Nowym 
Sączu.

– Diagnozy mamy już zaplano-
wane do maja i stale zgłaszają się 
do nas rodzice. I to z całej Małopol-
ski – mówi Marcin Kałużny. Doda-
je, że na dotychczas przeprowadzo-
nych 30, tylko w dwóch przypadkach 
specjaliści uznali, że dzieci są gotowe 
do podjęcia obowiązku szkolnego. 
W pozostałych o odroczeniu decyduje 
przede wszystkim aspekt niedojrzało-
ści emocjonalnej. 

***
– Z moich obserwacji wynika, 

że 6–latki pod względem intelektu-
alnym potrafią nawet wykraczać 
poza program swojego wieku. Często 
umieją już pisać i czytać. Niemniej, 
emocjonalnie nie dojrzały, by speł-
nić oczekiwania szkoły – mówi pe-
dagog Elżbieta Grzywnowicz. 

Głównym problemem u 6–latków 
są trudności z koncentracją. O odro-
czeniu obowiązku szkolnego decy-
dować może również wada wymowy 
i inne dysfunkcje percepcyjno–mo-
toryczne. Pedagodzy i psychologo-
wie podkreślają również wciąż silne 
przywiązanie 6–latków do rodziców. 

– Podczas diagnozy bardzo czę-
sto dzieci wychodzą z pokoju, by 
sprawdzić, czy rodzice na pew-
no czekają na nich na korytarzu. 
To świadczy choćby o ich poczuciu 

bezpieczeństwa w nowym miejscu. 
Na tej podstawie można wniosko-
wać, jaka będzie ich reakcja w szko-
le – mówi pedagog. Zaznacza jednak: 
– Rodzice muszą mieć świado-
mość, że nie rozdajemy papierków 
o odroczeniu. 

Uczciwie przyznaje, że i z takimi 
przypadkami ma do czynienia. 

– Ostatnio diagnozowałam 
dziewczynkę, która na pytanie, czy 
chciałaby pójść do szkoły, odpo-
wiedziała, cytuję: Tak, ale rodzice 
chcą odroczyć mnie od obowiązku 
szkolnego. Dokładnie użyła takiego 
sformułowania – opowiada Elżbie-
ta Grzywnowicz.

Sama prywatnie stanęła przed 
dylematem, czy posłać swoją cór-
kę do szkoły w tym roku. Ponieważ 
Zuzia urodziła się w drugiej połowie 
2008 r., rodzice mają ten komfort, 
że sami mogą podjąć decyzję o od-
roczeniu. Pani Elżbieta nie ukrywa, 
że z tej szansy skorzysta.

– Problem w tym, że dojdzie za 
rok do absurdu. W jednej klasie cór-
ka spotka się ze swoim o 13 mie-
sięcy młodszym bratem. Syna bo-
wiem obejmie już obowiązek szkolny 
– mówi pedagog. 

***
Rodzice 6–latków w nowej usta-

wie widzą jeszcze więcej absurdów. 
Zwracają uwagę nie tylko na brak 
pełnej dojrzałości szkolnej swoich 
dzieci, ale przede wszystkim brak 

przygotowania szkół na ich przyjęcie. 
To też jedna z przyczyn, dla których 
składają wnioski o diagnozę do porad-
ni psychologiczno–pedagogicznych.

– Nie podważam opinii pedagogów 
i psychologów. Wiele dzieci świetnie 
jest przygotowana pod kątem umie-
jętności szkolnych, ale kwestia doj-
rzałości emocjonalnej budzi wątpli-
wości – przyznaje Andrzej Kasprzyk. 
– Nigdy jednak nie mieliśmy tylu 
wniosków o diagnozę. W poprzed-
nich latach to były pojedyncze przy-
padki, a teraz mamy już ponad sto. 
To – zabrzmi może nieładnie – plaga. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno–
Pedagogicznej w Nowym Sączu daleki 
jest od stwierdzenia, że to rodzaj ma-
nifestu rodziców. Niemniej na „plagę” 
zareagowało Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, wydając pismo, w którym 
zaleca się poradniom przeprowadza-
nie diagnoz dopiero od maja. 

– Przychodzili do nas rodzice 
w styczniu i chcieli uzyskać opinię 
o szkolnej dojrzałości dziecka. Tym-
czasem pół roku w rozwoju dziecka 
to bardzo dużo – tłumaczy Andrzej 
Kasprzyk. 

Potwierdzają to wszyscy psycho-
logowie i pedagodzy. Tylko jak ta opi-
nia, sformułowana na podstawie lat 
obserwacji i badań, ma się do faktu, 
że w jednej klasie spotkają się dzie-
ci, pomiędzy którymi różnica wieku 
wynosi ponad rok?

KATARZYNA GAJDOSZ 

Sześciolatki masowo odraczane SPROSTOWANIE 
Przepraszamy Panią Annę Gwiżdż, 
żonę wiceprezydenta Nowego Są-
cza, za podanie nieprawdziwych 
informacji na temat własności jej 
działki przy ul. Naściszowskiej 
w Nowym Sączu. Nieruchomość, 
o której napisaliśmy w tekście 
w poprzednim numerze „Dobre-
go Tygodnika Sądeckiego”, była 
w posiadaniu rodziny Pani Anny 
Gwiżdż od ponad stu lat. Dział-
ka położona jest bezpośrednio 
przy ulicy Naściszowskiej, skąd 
jest bezpośredni wjazd i dojście 
do nieruchomości. Żona wice-
prezydenta nie była więc zain-
teresowana nabyciem żadnej in-
nej nieruchomości w sąsiedztwie, 
zwłaszcza, że sprzedała swoją 
nieruchomość. Sprawa śmietni-
ka wspólnot i wszelkie inne kło-
poty podnoszone przez miesz-
kańców Barskiej i Naściszowskiej 
nie mają więc również żadne-
go związku z działką, której była 
właścicielem.

REDAKCJA

Byłeś świadkiem interesującego 
zdarzenia? Masz dobre czy złe 
informacje, o których powinni 
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś 

nam temat. 
REDAKCYJNY DYŻUR 

Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
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RATOWNICTWO. 1 kwietnia wraz 
z nowym podziałem ratownictwa 
medycznego w Małopolsce urucho-
miono trzy nowe podstacje: w Rytrze, 
Jasiennej i Korzennej. Tym samym ich 
liczba wzrosła w regionie do ośmiu.

Od 1 kwietnia w ramach nowego po-
działu w ratownictwie medycznym 
w Małopolsce zamiast istniejących 
do tej pory 20 rejonów operacyj-
nych są dwa: krakowski i karpac-
ki. Do tego ostatniego należy region 
sądecki. Działanie nowego systemu 
nadzoru nad karetkami zaprezen-
towano w poniedziałek, w nowo-
sądeckim Pogotowiu Ratunkowym.

– Nasz rejon działania jest 
od Gorlic aż po Suchą Beskidzką. 
Zakłada on miedzy innymi zwięk-
szenie liczby podstacji, głównie tam, 

gdzie karetki miały wydłużony czas 
dojazdu do pacjenta – mówił Józef 
Zygmunt, dyrektor Sądeckiego Pogo-
towia Ratunkowego. – Uruchamia-
my nowe podstacje w gminach: Ko-
rzenna, Nawojowa i Rytro. W ciągu 
dnia liczba karetek wzrośnie z dzie-
więciu do dwunastu. W nocy będzie 
ich osiem. (MCH)

Szczerzej na ten temat czytaj na dts24.pl

PRODUCENT:
SKILLEDBIKE  Sp. z o.o.
Olszanka 109
33-386 Podegrodzie 
784 010 088
18 447 95 86

SKLEPY PATRONACKIE
JM BIKE SERVICE
ul. Cesarczyka 2
Stary Sącz 
tel. 18 446 24 06

SKLEP „AGAT”
ul. Paderewskiego 40
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 4414718

WIOSNĄ PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER!

Witam,

Mam na imię Piotrek, mam 28 lat i w głowie pełno planów i marzeń na przyszłość. Nagle moje spo-

kojne życie, pracę, którą lubię, szkołę i normalne funkcjonowanie przerwała informacja, że cho-

ruję na ostrą białaczkę. Musiałem się poddać trudnemu leczeniu. Czasem jest ciężko, ale moim 

celem jest powrót do normalnego życia. Jest duże prawdopodobieństwo, że ratunkiem dla mnie 

jest przeszczep szpiku kostnego. Niestety moje rodzeństwo i bliscy znajomi, są niezgodni gene-

tycznie. Trwają poszukiwania dawcy niespokrewnionego. Niestety zauważam, że pieniądze w tym 

leczeniu też są potrzebne żeby dbać o siebie należycie. Wszyscy, którzy mnie znają i do których 

adresuję ten tekst wiedzą, że trudno jest prosić mi o pomoc, ale chce by moja rodzina i bliscy 

mogli funkcjonować normalnie. Stąd prośba o 1 % podatku. Z góry serdecznie dziękuję.

Piotr Fryda

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”  KRS 00000 47638

Nr konta fundacji 07 1750 0012 0000 0000 2316 1346
(bardzo ważny jest dopisek „dla Piotr Fryda” 

REKLAMA

NOWY SĄCZ

ul. Sobieskiego 
14a/3

ZADZWOŃ 525 225 525
www.kredytok.pl
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Gimnazjaliści 
stanęli przed 
sądem 
NA WOKANDZIE .  Dwóch 15-latków 
z Nowego Sącza stanęło przed Sądem 
Rodzinnym w Nowym Sączu za użycie 
paralizatora wobec młodszego kole-
gi. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, 
chłopcy nie przyznają się do winy. 

16 grudnia ub.r. uczniowie trze-
ciej klasy Gimnazjum nr 6 w No-
wym Sączu porazili paralizatorem 
Karola, pierwszoklasistę. O spra-
wie pisaliśmy jako pierwsi na dts24.
pl. Chłopiec sparaliżowany przeby-
wał w szpitalu blisko dwa miesiące, 
ale nie odzyskał pełnej sprawności. 
Po dwóch tygodniach od wyjścia ze 
szpitala, trafił do niego z powrotem. 
Jak się dowiedzieliśmy, miał objawy 
padaczki. Szkolny incydent znacznie 
odbił się na jego psychice. Dziś Karol 
jest już w domu, ale nadal pozostaje 
pod opieką psychologów. 

Dwóch gimnazjalistów, którzy 
mieli przyczynić się do jego złego sta-
nu zdrowia, stanęło 28 marca przed 
Sądem Rodzinnym. Podczas posie-
dzenia przesłuchano ich i rodziców 
pokrzywdzonego chłopca. Jak się nie-
oficjalnie dowiadujemy, 15-latkowie 
nie przyznają się do winy. Informa-
cji nie chce nam potwierdzić sędzia 
Bogdan Kijak, rzecznik prasowy Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu. Mówi 
jedynie, że sąd oczekuje teraz na trzy 
opinie biegłych: od psychologa,  który 
ma się wypowiedzieć na temat prze-
słuchanych nieletnich, i od informa-
tyka, dotyczącą zapisu monitoringu. 
Trzecia - to opinia biegłych z Komen-
dy Głównej Policji w Warszawie, któ-
rzy mają się wypowiedzieć na temat 
charakterystyki urządzenia, użytego 
przez nieletnich. (PEK)

Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

IN ICJATYWA.  Grupa radnych No-
wego Sącza złożyła projekt uchwa-
ły o przyznanie tytułu Honorowe-
go Obywatela Miasta Nowego Sącza 
Kazimierzowi Pazganowi. Na naj-
bliższej sesji zostanie poddany pod 
głosowanie. 

Inicjatywa wyróżnienia w ten 
sposób biznesmena, twórcy Kon-
spolu, wyszła od Klubu Radnych 
Pozytywni i Samodzielni. – O za-
sługach Kazimierza Pazgana dla 
Nowego Sącza nie ma co dyskuto-
wać – uważa radny Grzegorz Do-
bosz. – Pod projektem uchwały 
podpisali się nie tylko radni klu-
bu. Myślę, że decyzja o przyzna-
niu tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Nowego Sącza Kazimie-
rzowi Pazganowi zostanie podję-
ta poza podziałami. 

Piotr Lachowicz, przewodni-
czący Klubu Radnych PO, już ta-
kiej pewności nie ma. Decyzję, czy 
poprze projekt uchwały podejmie 
wspólnie z innymi radnymi na ze-
braniu klubu. – Kazimierz Pazgan 
jest niewątpliwie zasłużonym biz-
nesmenem, ale nie mieszka w No-
wym Sączu. To oczywiście nie jest 
argument przekreślający nadanie 
mu tytułu, bo mamy wśród Ho-
norowych Obywateli osoby, któ-
re nie mieszkały w Nowym Sączu, 

niemniej zdania na ten temat mogą 
być podzielone. Będziemy analizo-
wać wszystkie za i przeciw – wy-
jaśnia Piotr Lachowicz. 

Radny niezależny Artur Czer-
necki podpisał się pod projektem 
uchwały bez wahania. W rozmo-
wie z nami zwraca uwagę przede 
wszystkim na filantropijne zasłu-
gi prezesa Konspolu. – On nie tyl-
ko jest przedsiębiorcą, ale przede 
wszystkim człowiekiem, który po-
trafi się dzielić z innymi. To jest 
osobowość godna takiego uhonoro-
wania – mówi o Pazganie Czernecki. 

Podobnego zdania jest przewod-
niczący Rady Miasta Jerzy Wituszyń-
ski, który również podpisał się pod 
projektem uchwały. Jak nas infor-
muje, na najbliższym posiedzeniu, 
22 kwietnia, radni zagłosują w tej 
sprawie. – Projekt zostanie wpro-
wadzony do porządku obrad sesji. 
Większość radnych popiera inicja-
tywę, więc myślę, że jakakolwiek 
dyskusja na ten temat byłaby nie-
stosowna – mówi DTS Wituszyński. 
– Kazimierz Pazgan ma ogromne za-
sługi dla rozwoju przedsiębiorczo-
ści w Nowym Sączu, co więcej dzię-
ki jego firmie Nowy Sącz jest znany 
na cały świat – dodaje.

Do wtorku pod projektem uchwa-
ły podpisało się już 12 radnych. 

(PEK)

AKCJA.  – To, co zebraliśmy, to nad-
zwyczajny wynik – przekonuje Le-
szek Zegzda, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych Sądeckie Ho-
spicjum w Nowym Sączu. Placów-
ka podsumowała weekendową ak-
cję Pola Nadziei. Zebrano podczas niej 
dokładnie 30 tys. zł i 1 grosz. 

W tym roku organizatorzy akcji po-
stawili na nowatorskie rozwiązanie. 
Zamiast jednego dnia kwesty, pie-
niądze zbierano przez trzy doby nie 
tylko przed sądeckimi kościołami, 
ale i przed dużymi centrami han-
dlowymi. – Pieniądze są już na na-
szym koncie. Mamy nadzieję, że tak 
jak sądeczanie okazali serca przy 
Polach Nadziei, tak samo okażą je 

przy rozliczaniu jednego procenta 
– mówi Mieczysław Kaczwiński, dy-
rektor Sądeckiego Hospicjum.

W akcję włączyła się wyjątkowo 
zgrana grupa ponad 100 wolonta-
riuszy. Zebrane przez nich pienią-
dze w całości zostaną przeznaczone 
na rozbudowę hospicjum. W budyn-
ku przy ul. Nawojowskiej powstać ma 
oddział dla przewlekle chorych. Żeby 
tak się stało, obiekt trzeba najpierw 
odpowiednio do tego przystosowy-
wać. Trzeba dobudować dwie klat-
ki schodowe i windę. Na piętrze ma 
się znaleźć 21 łóżek, czyli dokładnie 
tyle, ile znajduje się teraz w hospi-
cjum. Później trzeba się jeszcze po-
starać o kontrakt z NFZ. (MAT)

Więcej czytaj na dts24.pl

Kazimierz Pazgan 
Honorowym Obywatelem?

30 tys. zł wyrosło 
na Polach Nadziei

Więcej podstacji na Sądecczyźnie
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tel. kom. 604 477 110, tel. 18 444 45 33

DOWÓZ DO KLIENTA
Nowy S cz, ul. Bó nicza 2 
(naprzeciw ruin zamku)

pon. - pi tek 10.30 - 21.00, 
sob. 12.00-21.30

w niedziele i wi ta nieczynne

PIZZA W SUPER CENIE !!!
pizza nr 2 - 50 cm (cienkie ciasto) za 23,50

 pizza nr 2 - 40 cm za 18,90
pizza KING - 40 cm (+ 5 sk adników) za 22,50

     Polecamy 34 rodzaje

Zapraszamy

11 lat

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 pospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

INTERWENCJA.  – Dwa–trzy miej-
sca parkingowe dla osób niepeł-
nosprawnych, to zdecydowanie za 
mało. Zwłaszcza, że w pobliżu znaj-
duje się poradnia rehabilitacyjna – żali 
się nam Czytelnik, który ostatecz-
nie wolał dostać mandat, niż narażać 
chorą żonę na wyczerpujący spacer.

„Inwalidzi przyjeżdżający z tere-
nu mają problem z parkowaniem, 
pomóżcie” – zaalarmował nas pan 
Szczepan. W rozmowie telefonicz-
nej wyjaśnił, że przywiózł żonę 
na rehabilitację do przychodni przy 
ul. Długosza w Nowym Sączu. Nie-
stety nie miał gdzie zaparkować 
samochodu, bo wszystkie miejsca 
były zajęte – również te oznaczone 
kopertą. Ostatecznie stanął na ul. 
Długosza przy plantach, w miej-
scu jednak niedozwolonym. I tyle, 
co odprowadził chorą na zabieg, 
a już straż miejska zdążyła wysta-
wić mu mandat. 

– Nie pomogła karta parkingo-
wa dla niepełnosprawnych, któ-
rą miałem wystawioną za szybą. 
Tymczasem w pobliżu przychodni 
są tylko dwa miejsca parkingowe 
dla niepełnosprawnych. Miasto za-
miast nas karać, powinno nam po-
móc – mówi rozgoryczony Czytelnik, 
prosząc o zainteresowanie sprawą 
odpowiednich urzędników. 

– Zawsze reagujemy na uwa-
gi i sugestie zgłaszane przez oso-
by niepełnosprawne – mówi Leszek 
Langer, pełnomocnik prezydenta 
Nowego Sącza ds. osób niepełno-
sprawnych. Przyznaje, że do tej pory 
nikt nie zgłaszał mu, aby w rejonie 
wskazanym przez Czytelnika, był 
problem z parkowaniem.

– Na wniosek mieszkańców, ja 
mogę podjąć interwencję w Miej-
skim Zarządzie Dróg, które jeśli jest 
to technicznie możliwe, zwykle po-
zytywnie reaguje na nasze pisma. 
Tylko zaznaczam, musimy wyka-
zać realne potrzeby – dodaje Lan-
ger i zachęca Czytelnika, by osobi-
ście skontaktował się z Wydziałem ds. 
Osób Niepełnosprawnych w Nowym 
Sączu. Zaznacza, że wówczas można 
również rozpatrzyć sprawę mandatu. 

– Do tego typu kwestii podcho-
dzimy indywidualnie, ale jeśli nikt 
się do nas nie zgłosi, nie jesteśmy 
w stanie pomóc – mówi dyrektor 
Wydziału. 

Langer zwraca również uwa-
gę, że Nowy Sącz należy do jednych 
z niewielu miast w Polsce, gdzie 
osoby z legitymacją uprawniającą 
do parkowania na specjalnych miej-
scach parkingowych dla osób nie-
pełnosprawnych mogą nieodpłatnie 
parkować na wszystkich wytyczo-
nych w mieście parkingach – w stre-
fie płatnego parkowania (nie dotyczy 
to parkingów prywatnych). 

(KG)

Niepełnosprawni domagają się 
miejsc parkingowych

Obecnie na terenie Nowego Sącza 
jest około 110 specjalnych miejsc 
parkingowych przeznaczonych 
dla niepełnosprawnych kierow-
ców. Urząd Miasta Nowego Sącza 
wytyczył na terenach należących 
do miasta około 40 takich miejsc, 
pozostałe 40 znajduje się na te-
renach sądeckich osiedli – spół-
dzielni i wspólnot mieszkanio-
wych, kolejne 30 – na parkingach 
przy sklepach wielkopowierzch-
niowych. Większość kopert wyty-
czonych przez Miejski Zarząd Dróg 
znajduje się w sąsiedztwie urzę-
dów, przychodni rehabilitacyj-
nych, kościołów. Od roku 2009 
ilość kopert parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych na tere-
nie Nowego Sącza zwiększyła się 
o ponad 100 proc.

W 2013 r. Urząd Miasta w Nowym 
Sączu wydał 318 kart parkingo-
wych dla osób niepełnosprawnych, 
w 2012 – 330. Większość wyda-
wana jest na czas określony – rok, 
dwa, trzy lata. Szacuje się, że aktu-
alnych kart jest ponad 1000. 

AKCJA.  – Brak mi słów. Czuję się 
naprawdę wzruszony i zaskoczo-
ny tak miłą niespodzianką dla syna 
– mówił Marek Młynarczyk, ojciec 
chorego Piotrusia z Nowego Sącza. 
12–latek zmagający się z niepełno-
sprawnością otrzymał długo wycze-
kiwany i wymarzony prezent – rower 
górski z akcesoriami.

Krąży po kraju i spełnia marze-
nia dzieci nieuleczalnie chorych. 
Mowa o Fundacji Dziecięcej Fan-
tazja z Warszawy. Na jej trasie 
znalazł się również Nowy Sącz. 
Fundacja odwiedziła, 27 marca, 
między innymi 12–letniego Pio-
tra, który zmaga się z poważną 
wadą serca i niedotlenieniem mó-
zgu. Jego największym marze-
niem był rower górski. Prezent 
został wręczony przez wolonta-
riuszy z Kanady.

– Marzyłem o takim rowerze, 
będą teraz na nim wszędzie śmigał 
– mówił podczas wręczania prezen-
tu uradowany 12–latek.

Jak tłumaczy mama Piotra, Anna 
Młynarczyk, rodziny nie stać było 
na taki zakup. Dlatego postanowi-
ła zgłosić syna do Fundacji.

– Mam nadzieję, że dzięki temu 
prezentowi syn choć przez chwilę 
będzie mógł zapomnieć o chorobie 
– mówi pani Anna. 

Warszawska Fundacja Dzie-
cięca Fantazja jest Organiza-
cją Pożytku Publicznego założo-
ną w 2003 roku. Działa głównie 
dzięki sponsorom i anonimowym 
darczyńcom.

– Do tej pory spełniliśmy ponad 3 
500 tysiąca marzeń – informuje za-
łożycielka fundacji Kamila Rybicka. 
– Nam się w życiu z mężem uda-
ło, dlatego chcieliśmy się podzie-
lić tym szczęściem z innymi. Tylko 
w tym tygodniu zamierzamy speł-
nić 50 marzeń.

 (MCH)
Więcej o akcji czytaj na dts24.pl

Marzenie spełnione 
z Fantazją
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Skład kamienia w Rytrze
www.erakamienia.pl, biuro@erakamienia.pl 

Tel. 18 44 69 201, 509 469 948
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POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY?! 
WEJDŹ: www.daiglob.pl; 
Zakładka daiglob a–count.

SZYBKA POŻYCZKA do 1500zł od 
ręki. Zadzwoń 18 334 80 37.

SPRZEDAM działkę budowlaną 
62a, uzbrojona, Królowa Górna. 
795 637 437.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 18 ar. 
Żeleźnikowa tel. 694 793 498.

OGŁOSZENIA DROBNE

DTS CZYTELNIKÓW. Czy 
krzyż w sklepie to nie prze-
sada? – zastanawia się nasz 
Czytelnik, który przysłał do re-
dakcji zdjęcie krucyfiksu wi-
szącego w Salonie Oran-
ge w Rynku w Nowym Sączu. 
Mężczyzna zdążył tylko zrobić 
zdjęcie, wysłać je e–mailem 
do Orange i krzyż zdjęto. 

– Co pomyślałby na ten te-
mat na przykład Francuz? 
– pyta Czytelnik [nazwisko 
znane red.]. 

A my popytaliśmy o kru-
cyfiksy w różnych miejscach 
publicznych. Okazuje się, 
że w budynku Komendy Po-
wiatowej Policji w Nowym 
Sączu krzyży w miejscach 
ogólnodostępnych nie ma.

 – W indywidualnych ga-
binetach jest większa swo-
boda i nikt w to nie ingeru-
je – zaznacza Aneta Izworska 
z biura prasowego policji.

 Jest za to krzyż w ratu-
szu w sali, w której obra-
duje Rada Miasta. Tylko jak 
na ten krzyż patrzeć? Jak 
na symbol religijny w zabyt-
kowym ratuszu, czy krzyż 
w sali, w której pracują samo-
rządowcy? Małgorzata Gry-
bel rzecznik Urzędu Miasta 
nie chciała w ogóle komento-
wać uwag naszego Czytelni-
ka, była nimi wręcz oburzona. 
Z miejsca wymieniła, że w ga-
binetach całej trójki pre-
zydentów są krzyże, w jed-
nym nawet dwa, krucyfiksy 
są również we wszystkich in-
nych gabinetach magistratu. 
Są i to się nie zmieni. – Krzy-
że są w pokojach starosty 

i wicestarostów, w małej 
i dużej sali konferencyjnej, 
generalnie we wszystkich 
miejscach oficjalnych spo-
tkań i posiedzeń i w zależ-
ności od indywidualnych 
potrzeb w gabinetach pra-
cowników – wylicza z ko-
lei Maria Olszowska, rzecz-
nik Starostwa Powiatowego. 

Po krótkim rekonesan-
sie wiemy, że krzyże są we 
wszystkich sądeckich szko-
łach. Krzyż jest również 
w siedzibie spółki TAURON. 

Krzyży nie ma natomiast 
w żadnej z sali sądowych 
Sądu Okręgowego. 

Symbole religijne są rów-
nież w sądeckim szpita-
lu, na patologii ciąży nawet 
w każdej sali. Są również ka-
pliczki. To jednak akurat ni-
kogo nie dziwi. Osoby chore, 
nawet sceptyczne religijnie, 
mogą w trudnych sytuacjach 
szukać oparcia w wierze. 

– Krzyże wiszą w więk-
szości oddziałów. Pacjen-
ci reagują pozytywnie 
na obecność symboli religij-
nych w salach. To, że są po-
wieszone na ścianach wyni-
ka raczej z tradycji i z tego, 
iż większość pacjentów jest 
katolikami, a nie z czyjejś 

inicjatywy – wyjaśnia 
Agnieszka Zelek, rzecznik 
prasowy sądeckiego szpitala.

W jednym z urzędów 
usłyszeliśmy komentarz: 
– Już w Biblii jest napisane 
oddajcie więc cesarzowi to, 
co jest cesarskie, a Bogu to, 
co boskie. Od krzyży są ko-
ścioły i kaplice, a w urzędach 
powinno wisieć godło.

Na końcu skontaktowa-
liśmy się z przedstawiciela-
mi Salonu Orange, w którym 
nasz Czytelnik zrobił zdjęcie. 

– Krzyż w salonie w No-
wym Sączu wisiał od mo-
mentu uruchomienia sa-
lonu. Z uwagi na sugestie, 
kierowane do kierowni-
ka, postanowiono przenieść 
go w inne miejsce – wyja-
śnia Maria Piechocka–Korpo 
z biura prasowego sieci. 

 Temat doczekał się na-
wet swojego hasła w Wiki-
pedii: krzyż sejmowy. Czy-
tamy w nim, m.in.: „W 2011 
w związku ze złożonym 
przez posłów Klubu Parla-
mentarnego Ruch Paliko-
ta wnioskiem do marszałka 
Sejmu o wydanie zarządze-
nia nakazującego usunięcie 
krzyża, Kancelaria Sejmu 
zamówiła i opublikowa-
ła cztery ekspertyzy praw-
ne w tej sprawie. Na terenie 
kompleksu budynków Sej-
mu znajdują się także inne 
krzyże m.in. ufundowany 
przez parlamentarzystów 
krzyż ołtarzowy dla sejmo-
wej kaplicy. Krzyż znajdu-
je się również w Sali Posie-
dzeń Senatu. 

(TISS)

Miło mi, że jako jedyna 
z gazet, do których adre-
sowałem mój mail, zain-
teresowaliście się sprawą 
i trafiliście z listem do od-
powiedniej osoby. Mój 
mail oczywiście pozostał 
bez odpowiedzi ze strony 
przewoźnika.

Dziwią mnie trochę sło-
wa Pana Popiołka [DTS „Pa-
sażer PKS wracał do domu… 
piechotą”, 27 lutego 2014], 
ponieważ powołuje się 
on na sobotni, wieczor-
ny kurs, który niby został 
zniesiony w październiku, 
natomiast rzeczowy kurs 
według oznaczeń jest nor-
malnym codziennym kur-
sem i jeszcze nie tak daw-
no jeździł systematycznie. 

Oczywiście w prakty-
ce nie jest możliwe przed-
stawienie  dyrektoro-
wi rachunku za taksówkę 
i domagania się zwrotu na-
leżności, ponieważ w myśl 
regulaminu przewozu 
„Pasażer zawiera umowę 
przewozu poprzez naby-
cie biletu.” Niestety nie ma 
możliwości zakupu biletu 
w inny sposób niż u kie-
rowcy, wobec czego jakie-
kolwiek ewentualne rosz-
czenie staje się niemożliwe. 

Osobiście (choć jestem 
pewien, że i większość pa-
sażerów, których ten pro-
blem dotyczy), oczeku-
ję, że jeżeli firma nie jest 
w stanie zrealizować usłu-
gi to daną usługę wykreśla 

ze swojego „menu”. Za-
tem jeżeli od październi-
ka usługa nie jest reali-
zowana, to obowiązkiem 
przewoźnika jest wykre-
ślić kurs z tabliczek przy-
stankowych oraz wprowa-
dzić korektę w rozkładach 
internetowych, na któ-
rych pasażerowie ocze-
kują prawdziwych infor-
macji, m.in. http://www.
mda.malopolska.pl/ czy też 
strona przewoźnika obsłu-
gująca tę trasę: http://no-
wysacz.pksoswiecim.pl/.

Po Państwa interwencji 
na ostatnio wymienionej 
stronie wprowadzono po-
prawkę. Mam głęboką na-
dzieję, że również tabliczki 
na przystankach autobuso-
wych zostały odpowiednio 
zmodyfikowane.

Wobec obecnej sytuacji 
przykre jest to, że ostat-
ni autobus dla turysty, wy-
bierającego się w tygodniu, 
czy też w sobotę do Szczaw-
nicy i chcącego tego same-
go dnia wrócić do Nowego 
Sączą jest o... 16.15 (według 
zaktualizowanych informa-
cji na stronie przewoźnika).

Mam głęboką nadzieję, 
że chociaż prywatni prze-
woźnicy staną na wysokości 
zadania i uruchomią dodat-
kowy kurs pozwalający za-
interesowanym bezpiecznie 
wrócić do domu w godzi-
nach wieczornych.

Z poważaniem,
Adam Górnicki

 Z LISTÓW DO REDAKCJI 

Zmiana kursu
Krzyż zdjęty z widoku
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REKLAMA

We wtorek, 1 kwietnia, napisa-
liśmy w naszym serwisie infor-
macyjnym dts24.pl, że prezydent 
Ryszard Nowak wydał rozporzą-
dzenie, nakazujące mieszkańcom, 
z uwagi na silne zanieczyszczenie 
powietrza, poruszać się po mieście 
tylko i wyłącznie w maskach. Alarm 
miał obowiązywać do odwołania. 
Zatem odwołujemy alarm. To był 
oczywiście żart primaaprilisowy, 
który jednak wcale nie powinien 
wywołać śmiechu wśród mieszkań-
ców, a raczej skłonić do refleksji. 
Bo przedstawione w tekście dane 
były jak najbardziej prawdziwe i kto 
wie, czy – jeśli stopień zanieczysz-
czenia powietrza będzie rosnąć jak 
do tej pory w zastraszającym tempie 
– sądeczanie nie będą musieli cho-
dzić właśnie w maskach. 

***
Tydzień temu „Gazeta Wybor-

cza” podała, że zimą w polskich 
miejscowościach uzdrowisko-
wych smog osiąga stężenia pekiń-
skie. Chińscy naukowcy opracowali 
wzór, który pozwala wyliczyć, jak 
poziom zanieczyszczenia powietrza 
ma wpływ na zmianę długości ży-
cia. Reporterzy „Dużego Formatu” 
poprosili w Głównym Inspektora-
cie Ochrony Środowiska, by wyli-
czono im średnie roczne stężenie 
PM 10 dla 38 największych polskich 
miast. I tak, podstawiając sądeckie 
liczby (roczne stężenie PM10 wyno-
si tu 55,6 ug/m sześc.) do chińskie-
go wzoru, dowiadujemy się, że fru-
wające w powietrzu kulki skracają 
nam życie o 40 miesięcy. To naj-
więcej z wszystkich polskich miast.

***
– Zamiast kierować ruch tury-

styczny do Małopolski, zastana-
wiamy się, czy nie chodzić w ma-
skach, jak zalecali to odwiedzający 
nas Chińczycy – mówił z kolei je-
den z prelegentów konferencji, jaką 
zorganizował w miniony poniedzia-
łek w sądeckim ratuszu Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska. Spotkanie miało przybliżyć 
temat „Skutecznego programu fi-
nansowania poprawy jakości po-
wietrza w subregionie sądeckim”.

Jego uczestnicy mogli poczuć się 
naprawdę źle, gdy usłyszeli, jakim 
powietrzem oddychają. Specjalista 
w dziedzinie ochrony środowiska, 

profesor Józef Pacyna, uświado-
mił, że paleniska domowe emitu-
ją rocznie do atmosfery 762 tony 
pyłu (z których najbardziej szkodli-
wy jest właśnie PM10 i PM2,5) oraz 
ponad 400 kg rakotwórczego ben-
zopirenu. Nowy Sącz z uwagi na po-
łożenie w kotlinie jeszcze silniej od-
czuwa skutki niskiej emisji.

Niestety, jak zauważył profe-
sor – wymieniając przyczyny wy-
sokiego stężenia pyłów w Polsce 
– w naszym społeczeństwie panuje 
przyzwolenie na palenie w domach 
odpadami, a polskie prawo nie ma 
narzędzi, by egzekwować od miesz-
kańców dbanie o ochronę czysto-
ści powietrza.

***
To właśnie palenie byle czym po-

woduje przedostawanie się do at-
mosfery zabijających nas kulek. 
Bo te z kolei przedostają się do na-
szego organizmu. I nie tylko bez-
pośrednio przez powietrze, którym 
oddychamy, ale i przez spożywane 

przez nas pokarmy. Badania pokazu-
ją, że osadzający się m.in. w płucach 
pył PM2,5 prowadzi do poważnych 
zaburzeń układu oddechowego. 

A przecież nie tak dawno in-
formowaliśmy na naszych łamach 
o masowych zachorowaniach na za-
palenie płuc i oskrzeli. W styczniu 
oddział pediatrii sądeckiego szpi-
tala zamknięto dla odwiedzających 
z powodu ogromnej liczby infekcji.

– Nie oszukujmy się. To, czym 
oddychamy, ma ogromny wpływ 
na nasze zdrowie – przyzna-
je Jadwiga Żółcińska, pulmonolog 
z Nowego Sącza. – Ostatnio ob-
serwowane zaostrzenia stanów 
zapalnych dróg oddechowych 
u pacjentów w głównej mierze bio-
rą się z... powietrza.

Przewlekłe zapalenie oskrze-
li i płuc to tylko jedne z chorób to-
warzyszących wysokiemu zapyle-
niu miasta. Do nich należy dopisać 
alergie, a nawet nowotwory. 

– Nigdy co prawda nie mamy 
stuprocentowej pewności, skąd 

biorą się nowotwory, ale zapyle-
nie powietrza nie jest bez znacze-
nia, dodatkowo wielu z nas dole-
wa oliwy do ognia, paląc papierosy 
– dodaje Jadwiga Żółcińska.

***
Ożywczy powiew wiatru miesz-

kańcom Nowego Sącza może przy-
nieść KAWKA – pilotażowy pro-
gram ochrony powietrza. Miasto 
otrzymało zapewnienie o przyzna-
niu w jego ramach dotacji. Całko-
wita wartość projektu wyniesie 
ponad 10 mln zł, z czego ponad 6 
mln zł pochodzić będzie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Jednym z głównych punktów pro-
jektu jest likwidacja kotłów węglo-
wych w budynkach mieszkalnych 
i zamiana ich na kotły gazowe. 
Prognozy dla województwa ma-
łopolskiego, mówią o liczbie 6000 
pieców, jakie trzeba wymienić 

w Nowym Sączu. Zastępca dy-
rektora Wydziału Ochrony Śro-
dowiska UM w Nowym Sączu, Ja-
nusz Rogóz, poinformował nas, 
że to nieco przeszacowane dane 
i na razie miasto ma w planach do-
finansowanie wymiany 500 ko-
tłów. Kiedy tylko umowa zosta-
nie podpisana, a ma to nastąpić, 
jak przewiduje Rogóz, do miesią-
ca–dwóch, powstanie regulamin 
programu.

– Na pewno nie może być sytu-
acji, że dofinansujemy wymianę 
kotłów i zostawimy mieszkańcom 
czynne stare piece – mówi zastęp-
ca dyrektora WOŚ.

Dodaje, że obok wymiany ko-
tłów, w ramach programu KAWKA 
ma być prowadzona w mieście rów-
nież kampania edukacyjna, wska-
zująca korzyści zdrowotne i ekono-
miczne z eliminacji niskiej emisji. 

– Nie chcemy zmuszać miesz-
kańców, ale zachęcić do dbania 
o nasze wspólne dobro, zdrowie 
i interesy – mówi Rogóz. 

Realizacja programu KAWKA 
przewidziana jest na lata 2014–
2016. Jak mówi Rogóz, Nowy Sącz 
na razie nie będzie starał się o do-
finansowanie z innych programów 
poprawy jakości powietrza, o któ-
rych była mowa na poniedziałko-
wej konferencji. 

– One przede wszystkim 
są skierowane do mniejszych miej-
scowości, a my na razie musi-
my sprawdzić celowość progra-
mu KAWKA, czy jesteśmy w ogóle 
w stanie „przerobić” pieniądze 
z dofinansowania, które mamy 
otrzymać – stwierdza Rogóz. 

***
Choć umowa nie jest jeszcze 

podpisana, miasto zbiera wstęp-
ne deklaracje od mieszkańców za-
interesowanych przystąpieniem 
do projektu. Na razie są one niezo-
bowiązujące. Wpłynęło ich już około 
30. Przy wymianie kotła węglowego 
na kocioł opalany gazem przewiduje 
się pokrycie do 90 procent kosztów 
– maksymalnie 6,5 tys. zł. Najmniej-
szą kwotę uzyska mieszkaniec, któ-
ry w miejsce kotła węglowego zain-
staluje nowoczesny kocioł opalany 
węglem, ale o wysokiej sprawności. 
Otrzyma maksymalny zwrot w wy-
sokości 3,6 tys. zł. 

KATARZYNA GAJDOSZ

Chiński wzór na naszą szybszą śmierć
WAŻNY TEMAT.  Unoszące się w powietrzu pyły PM10 i PM2,5 skracają sądeczanom życie o 40 miesięcy. Jeśli sami mieszkańcy 
nie przestaną truć siebie nawzajem, wkrótce nasz primaaprilisowy żart stanie się faktem i będziemy musieli używać na ulicach 
masek przeciwgazowych

FO
T.

 F
IL

IP
 K

AŁ
U

ŻN
Y



DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKI

8 Motoryzacja 

KOMUNIKACJA.  Radni wojewódz-
cy dali zielone światło dla otwarcia 
oddziału sądeckiego Małopolskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym 
Targu. Dzięki temu część samocho-
dów nauki jazdy przeniesie się z No-
wego Sącza na Podhale. 

W nowym ośrodku będą mogły 
się odbywać egzaminy na prawo 
jazdy w kategoriach: AM, A1, A2, 
A, B1 lub B. Na zmianach zyskają 
mieszkańcy Podhala. Skorzystają 
też kierowcy z Nowego Sącza, któ-
rzy narzekali na elki, przyjeżdża-
jące tu z powiatów: myślenickie-
go, nowotarskiego, tatrzańskiego 
czy suskiego, żeby ćwiczyć jazdę 
po mieście. 

– Do tej pory do Nowego Są-
cza przyjeżdżały elki z ośrod-
ków z Krościenka, Nowego Targu, 
a nawet i z Zakopanego. Podobnie 
z Mszany Dolnej, która niby jest 
pośrodku, ale po zmianach część 
kursantów pewnie przeniesie się 
na tamte drogi – mówi Joanna Ga-
lon, właścicielka szkoły jazdy ZE-
BRA w Nowym Sączu.

Zgoda władz sejmiku na zmia-
ny organizacyjne w sądeckim 
MORD była niezbędna i wynikała 

z przepisów. Poprzednie nie dawa-
ły możliwości tworzenia podobnych 
pododdziałów. 

– Jest to możliwe dzięki noweli-
zacji ustawy o kierujących pojaz-
dami, jaka weszła w życie 8 lipca 
2013 roku. Przypomnijmy, w do-
kumencie tym zezwolono na egza-
min w miastach, które nie spełnia-
ją warunków wskazanych przez 
ustawę z 2011 roku. Warunkiem 
jest jednak zgoda sejmiku woje-
wództwa na wniosek marszałka 
województwa. Tak właśnie sta-
ło się w przypadku Nowego Targu 
– informuje biuro prasowe Urzędu 
Marszałkowskiego.

O to, żeby filia MORD znajdo-
wała się w powiecie nowotarskim, 
zabiegały od lat władze samorzą-
dowe z Podhala. Chodziło o to, by 
mieszkańcy odległych powiatów 
nie musieli przyjeżdżać specjalnie 
na egzamin do Nowego Sącza. Za 
powstaniem ośrodka przemawia nie 
tylko wygoda mieszkańców Podha-
la. Projekt musiał być uzasadniony 
także finansowymi argumentami.

– Musiałem zrobić symulację 
i zakładam, że nie będę dokła-
dał do utrzymania tego oddzia-
łu z pieniędzy wypracowanych 

w Nowym Sączu. Powinien się 
on zbilansować – mówi Waldemar 
Olszyński, dyrektor MORD w No-
wym Sączu.

Dla sądeczan powstanie nowej 
filii oznacza mniejszą o jedną trzecią 
liczbę elek jeżdżących po mieście. 
– Tyle osób z tamtego rejonu zda-
je u nas egzaminy – wyjaśnia Wal-
demar Olszyński. – Myślę, że uła-
twimy bardzo osobom z tamtych 
regionów możliwość zdawania eg-
zaminów. Ucieszymy też sądeckich 
kierowców. Pojawiały się bowiem 
z ich strony zarzuty, że po mie-
ście jeździ za dużo elek. I mimo 
że ostatnio problem trochę ucichł, 
to myślę, że po otwarciu oddziału, 
już go w ogóle nie będzie. 

 Nowa filia MORD ma zostać 
otwarta do końca 2014 roku. Przy-
gotowanie budynku leży po stro-
nie władz powiatu nowotarskie-
go i to od nich zależy tempo prac. 

– Po naszej stronie będzie 
przygotowanie placu manew-
rowego i wyposażenie tego od-
działu. To będą koszty około 800 
tysięcy złotych – dodaje Waldemar 
Olszyński.

(PAS)
Więcej na dts24.pl 

oferta ważna do 30.06.2014 r.

tyko z tym KUPONEM

ul. Jana Pawła II 23 Nowy Sącz

kom. 661 999 336, 661 999 321
tel. 18 44 77 582

SERWIS 
KLIMATYZACJI

SAMOCHÓD OSOBOWY 99 zł
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 199 zł
ODGRZYBIANIE GRATIS !!!

• wymiana 
• naprawa
• przyciemnianie 
• polerowanie
Ul. Emilii Plater 7a, Nowy Sącz tel. 18 443 68 40

www.jkszyby.pl
REKLAMA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99

Sprzeda  oryginalnych cz ci bezpo rednio 
od producenta,  renomowanych  rm z monta em
Z A P R A S Z A M Y:
sklep 7.00 – 18.00
warsztat 8.00 – 16.00
33-300 Nowy S cz, 
ul. Tarnowska 164,

Sklep tel. 18 44 44 512, 514, 502 723 944 fax 18 44 44 513 
e-mail: sklep@moto-grew.pl, www.moto-grew.pl
Serwis tel. 18 443 47 14, 502 372 841 
e-mail: motogrew@poczta.onet.pl

REKLAMA

REKLAMA

Elki wyjadą z Nowego Sącza

Byłeś świadkiem 
interesującego 

zdarzenia? Masz dobre 
czy złe informacje, 
o których powinni 

dowiedzieć się wszyscy? 
Zgłoś nam temat. 

REDAKCYJNY DYŻUR 

Tel. 18 544 64 41 
lub 785 340 411

E–mail: 
redakcja@dts24.pl
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Po latach zapo-
mnienia o żoł-
nierzach wy-
klętych również 

o swoje (i słusznie) przypomi-
na się arystokracja. Nie tak daw-
no chłop z pochodzenia i urodze-
nia starosta Jan Golonka ułatwił 
spadkobiercom fortuny Stadnic-
kich odbiór pałacu w Nawojowej. 
Na półkach księgarskich ukazała 
się bardzo interesująca dyserta-
cja doktorska pani Anny Janoty–
Stramy pod tytułem „Stadniccy 
herbu Szreniawa – dzieje rodu”. 
Stadniccy zwłaszcza Adam hrabia 

zapisali piękną kartę patriotyczną 
w czasach okupacji niemieckiej. 
Sam hrabia i jego synowie, pra-
cownicy pałacu, to byli żołnierze 
Armii Krajowej.

Po II wojnie stracili swoje po-
siadłości w Polsce i na Morawach. 
Ale pamięć w Nawojowej zwłasz-
cza w starszym pokoleniu po nich 
pozostała. Z reguły pozytyw-
na. Chociaż liczba przeciwników 
nazwania przed laty gimnazjum 
imienia Adama hrabiego Stad-
nickiego była na tyle poważna, 
że hrabia nie jest patronem szkoły.

Ale mało kto wie, że w cza-
sach PRL w Nowym Sączu 
mieszkało małżeństwo książąt 
Czartoryskich. Historyk , autor, 
znawca Tadeusz Kuszenin, jeden 
z pierwszych pracowników Są-
deckich Zakładów Elektrod Wę-
glowych dawno, dawno temu 
mieszkał przez płot z księciami 
i księżnymi przy ulicy Łokietka 
w Nowym Sączu.

Pan Tadeusz już prawie na-
pisał książkę o Jadwidze księż-
nej Czartoryskiej i jej mężu 
Romanie Władysławie Czarto-
ryskim. Księżna Jadwiga po-
chodziła prosto z rodu Henryka 
Dąbrowskiego, bohatera pol-
skiego hymnu. Zmarła w Krako-
wie w 1984 roku. Jej mąż Roman 
Władysław zmarł w Nowym Są-
czu w 1974 r. Na ulicę Łokietka 
w Nowym Sączu trafili w poło-
wie tragicznego września 1939 r. 
Po zajęciu Kresów przez bolsze-
wików. By się utrzymać przy 
życiu, prowadzili sklep papier-
niczy przy ulicy Lwowskiej 11 
w Nowym Sączu.

Pan Tadeusz Kuszenin ma 
prawie gotową książkę o tra-
gicznych losach państwa Czar-
toryskich. Jedyny problem 
w dzisiejszych kapitalistycznych 
czasach... Kto go wspomoże 
w tym złożonym dziele? Rodzina 
Czartoryskich ze świata?

Jerzy Wideł
Z kapelusza

OPINIE

Arystokracja przypomina

B ędzie wata! Dużo cu-
krowej waty dla każde-
go! Będzie cud gospo-
darczy nad Dunajcem! 

„Gazeta Wyborcza” opublikowa-
ła kilka dni temu ogłoszenie pre-
zydenta miasta Nowego Sącza, 
który informuje, że „21 mar-
ca wywieszono na 21 dni wykaz 
nieruchomości gruntowej będą-
cej własnością Miasta Nowy Sącz, 
stanowiącej część terenu płyty 
Rynku”. Co się tam takiego waż-
nego wydarzy? Ano odbędzie się 
przetarg na dzierżawę 0,0002 
ha rynku pod sezonowy punkt 
sprzedaży waty cukrowej. Wata 
będzie się snuła po Rynku przez 
pięć miesięcy. Jak szybko obli-
czyliśmy przy użyciu reakcyjne-
go kalkulatora, 0,0002 ha to po-
wierzchnia niewiele większa niż 
zajęło samo ogłoszenie w „Wy-
borczej”, ale – wiadomo – urzę-
dowy przetarg rzecz święta i na-
wet jeśli tylko o cukrową watę 
chodzi, to wszystko musi się od-
być zgodnie z procedurami. Nie 
wiem, ilu producentów cukro-
wej waty stanie do walki o kil-
kadziesiąt centymetrów sądec-
kiego Rynku pod działalność 
gospodarczą, na pewno jednak 
sprawa waty idealnie wpisuje się 
w toczącą się obecnie publicz-
nie debatę, jak ożywić centrum 
Nowego Sącza. Pisanie, że cen-
trum miasta wyludnia się, umie-
ra, a wolnych lokali handlowych 
niebawem będzie więcej niż za-
jętych, jest zajęciem nudnym 
i mało odkrywczym. Opisywanie 
gospodarczej zapaści centrum 
miasta jest dziś zadaniem powie-
rzanym stażystom i praktykan-
tom, tak jak kiedyś legendar-
ne sprawdzanie cen pietruszki 
na Maślanym Rynku. Z watą jest 
inaczej! Oczywiście jedna jaskół-
ka wiosny nie czyni, ale pojawie-
nie się waty w centrum miasta 
może się okazać ważnym impul-
sem mogącym pociągnąć za sobą 
całą lawinę nowych przedsię-
wzięć gospodarczych.

Wszyscy mamy świadomość, 
że cukrowa wata od dziesięciole-
ci wpisuje się w polski krajobraz, 
jak mazowieckie wierzby i Prze-
hyba nad Nowym Sączem. Nie 
tylko mnie trudno sobie wyobra-
zić pierwszomajowy pochód, 
parafialny odpust, przyjazd cyr-
ku albo chociaż karuzeli tylko, 
bez cukrowej waty. Wata jest na-
szym dobrem narodowym, pro-
duktem eksportowym i sku-
tecznie przetrwała próbę czasu, 
kiedy to była jedynym słodkim 

wyrobem dostępnym na rynku. 
Dzisiaj, choć sklepowe półki ugi-
nają się od słodkości wszelkiej 
maści, naród stanowczo doma-
ga się ukręconego w ruchomym 
garnku puchu. Technologia pro-
dukcji waty warta jest opatento-
wania, bo choć pewnie Komisja 
Europejska nie zaliczy jej do in-
nowacyjnej gospodarki, może 
być naszym znaczącym wkładem 
w kulturowe dziedzictwo Euro-
py narodów. Niech zatem wata 
snuje się z sądeckiego Rynku 
hen po horyzont, niech otula nas 
sobą jak ciepłą pierzynką, niech 
po prostu żyje wata – symbol 
nowych czasów na historycznej 
starówce królewskiego miasta.

Żeby zrobić dobry biznes 
na wacie, warto byłoby rozeznać 
możliwości konsumpcyjne ja-
kiegoś dużego rynku. Na przy-
kład chińskiego. Jakiś spraw-
nym biznesmen mógłby zająć 
się eksportem cukrowej waty 
na rynki Dalekiego Wschodu. 
W puszkach, pudełkach, do zro-
bienia samemu w torebkach in-
stant (jak chińskie zupki) i każ-
dej innej postaci. To jest biznes! 
Zakładając, że Chińczyków jest 
już blisko miliard czterysta mi-
lionów i każdy z nich zje raz 
w roku cukrową watę z Nowego 
Sącza za jedyne dwa złote, to za-
rabiamy dwa miliardy 800 mi-
lionów złotych! Sprawa się wy-
daje o tyle łatwa, że Nowy Sącz 
posiada w Chinach zaprzyjaź-
nioną prowincję, która może 
nam pomóc w wejściu z watą 
na azjatyckie rynki. Tak wy-
gląda uproszczony biznesplan. 
Rzeczywistość jest nieco inna. 
Chińczycy zamiast brać od nas 
całe statki waty, podrzucili Pol-
sce matematyczny wzór pozwa-
lający wyliczyć, o ile ludzkie 
życie będzie krótsze z powo-
du powietrza, jakim oddycha-
my. Jak już pewnie wiadomo, 
my dumni sądeczanie, umrze-
my najszybciej z mieszkań-
ców wszystkich polskich miast. 
I gdzie tu sprawiedliwość? My 
chcemy im osłodzić i wymościć 
życie watą, a oni nam w zamian 
złe wiadomości, co nas nieba-
wem czeka. Tak być nie może! 
Natychmiast powinniśmy za-
mrozić nasze stosunki dyplo-
matyczne na linii Nowy Sącz 
– Suzhou! My chcemy podaro-
wać wszystkim chińskim dzie-
ciom radość delektowania się 
najsłodszą watą świata, a oni 
nam psują humory wiadomością 
o naszej mocno przedwczesnej 
śmierci . Aż chciałoby się zawo-
łać za narodowym wieszczem: 
„Nie będzie Chińczyk psuł nam 
powietrza, ni wpędzał nas w de-
presję!”. Jak poprawić sobie 
podły nastrój powstały na sku-
tek tych złych wiadomości? Cu-
krową watą! Niebawem zapra-
szamy w tym celu na sądecki 
rynek.

Świat się kręci 
wokół waty

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Więcej, więcej!

P oproszono mnie o na-
pisanie dwóch tek-
stów: o jednym z naj-
prężniej rozwijających 

się uzdrowisk w Polsce – Mu-
szynie, i o najbiedniejszej gminie 
w Polsce, czyli Łukowicy, gdzie 
do dziś warzą po sąsiedzku łącką 
śliwowicę, choć to już gmina po-
wiatu limanowskiego.

Zaczęłam zbierać informacje 
i choć tematy miały być teore-
tycznie rozbieżne, wieść od suk-
cesu do biedy, to obie gmi-
ny mnie zaskoczyły, że są takie 
prężne.

Muszyny zachwalać nie trze-
ba, ale warto przypomnieć, 
że przez ostatnich pięć lat wy-
dała 80 mln zł środków wła-
snych i pozyskanych z europej-
skich programów na inwestycje 
w turystykę, uzdrowisko, część 
rekreacyjno–sportową. Licząc 
z inwestycjami komunalnymi 
czy takimi, jak wały przeciwpo-
wodziowe (23 mln zł), to w su-
mie jakieś 130 milionów. Duże 
pieniądze. I ogromne zmiany. 
To zapomniane kiedyś przez tu-
rystów miejsce, coraz odważ-
niej konkuruje na liczbę gości 
ze Szczawnicą.

Powstały dwe wielkie par-
ki – Zapopradzie i Baszta. Z ba-
senami, otwartymi siłowniami, 
ścieżkami spacerowymi i do nar-
ciarstwa biegowego. Jest 18 

kortów tenisowych, nowy am-
fiteatr, odnowiona baszta i od-
budowywany zamek. Jest lo-
dowisko przekształcane latem 
w Skatepark, Ogrody Zmysłów 
i obwodnica. Trwają przygoto-
wania do rewitalizacji rynku, re-
konstrukcji średniowiecznych 
piwnic, odnowienia zabytko-
wych domów i stworzenia histo-
rycznego deptaku do Muzeum 
Państwa Muszyńskiego i Domu 
Starostów. A Muszyna w pla-
nach idzie dalej. Zbuduje kolej-
ne baseny – tym razem kryte, 
stawy rekreacyjne, trasy rowe-
rowe po obu stronach popradu: 
słowackiej i polskiej, z sześcio-
ma kładkami. Ma też odważny 
plan budowy krytego stoku nar-
ciarskiego. Wcale nie taki księ-
życowy – jest takich w Europie 
30, w tym jeden na Litwie. Dru-
skienniki odwiedza z tego po-
wodu 180 tysięcy ludzi rocznie. 
A stok odmieniłby nasz region, 
bo wiąże się z budową trasy nar-
ciarskiej z Jaworzyny do Szczaw-
nika. Powstanie czy nie, Mu-
szyna już zrobiła ogromny skok. 
Liczba turystów rośnie tu o 15–
17 procent rocznie, firm prowa-
dzących działalność gospodarczą 
przybyło 35 procent, a dochody 
gminy wzrosły o około 30 pro-
cent. W 2014 roku aż 34 pro-
cent z ponad 49 mln zł budże-
tu ma zostać przeznaczonych 
na inwestycje.

A Łukowica? Można się mar-
twić, że wedle wyliczeń Mini-
sterstwa Finansów ta gmina ma 
najmniejszy w kraju przychód 
z podatków: 343,59 zł w prze-
liczeniu na mieszkańca. Moż-
na, lecz ma też cztery nowe bo-
iska „orliki”, piękne, wielkie 
szkoły, których wójt nie chce 

zamykać. Do tego nowa oczysz-
czalnia ścieków i sieć kanaliza-
cji sanitarnej, nowe mostki, dro-
gi. Mieszkańcy pracują w dużych 
miastach lub wyjechali za grani-
cę, a mimo to w Łukowicy – jak 
policzył starosta – jest najwię-
cej rozpoczętych inwestycji jed-
norodzinnych. Co więcej, przy-
bywa mieszkańców: w ostatnich 
latach z 8 do 10 tysięcy.

Cóż, podatki to zaledwie 10 
procent 35–milionowego budże-
tu tej gminy, większość stano-
wią subwencje oświatowe i środ-
ki na pomoc społeczną. A mimo 
to pani wójt co roku udaje się coś 
„odłożyć” na kolejne inwesty-
cje. Czesława Rzadkosz właśnie 
przymierza się do rewitaliza-
cji rynku. Będzie kładła sza-
ry i czarny granit, już wybra-
ła próbki. Na rabatach powstaną 
miejsca parkingowe, ale nic się 
nie zmarnuje – wraz z kierow-
niczką domu kultury osobiście 
dzieli, które rośliny wykopać 
i gdzie je przenieść. Hiacynty już 
stąd wyjechały.

I kiedy już to wszystko zebra-
łam, to zaczęłam sobie myśleć, 
co równie dobrego mogłabym 
napisać o innych? Że na przykład 
Nowy Sącz ma wspaniałą galerię 
i Miasteczko Galicyjskie, tylko 
na razie walczą one o przetrwa-
nie? Że po wielu latach przy-
miarek powstanie w końcu ob-
wodnica miasta? Że nie mamy 
„orlików”, ale jest za to ścież-
ka rowerowa i zapał do ćwiczeń? 
Że żal mi WSB? Że są rabaty, ry-
cerzyk (ja go akurat lubię, po-
dobną atrakcję ma Bruksela), 
parki, że niestety niszczeje za-
mek, zniknęły rzeczne kąpieli-
ska, że... że ciągle mi się zdaje, 
że można więcej. Dużo więcej.

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy
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INICJATYWA.  Mapa problemów 
społecznych ma pomóc w rozwo-
ju Nowego Sącza. Tak przynajmniej 
uważa prof. Krzysztof Czekaj. Nauko-
wiec opracował już podobny system 
dla Bielsko–Białej. Teraz do swojego 
pomysłu próbuje przekonać sądec-
kich urzędników i pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
– Taka mapa w każdej miejscowo-
ści powinna być wyjściem w strate-
gii rozwoju i opracowywaniu proble-
mów społecznych – twierdzi.

Bielsko–Biała ma nie jedną, a osiem 
takich interaktywnych map. Prace 
nad nimi trwały rok. W tym cza-
sie przebadano prawie 22 tysiące 
mieszkańców miasta. Analizowa-
no problemy takie jak: bezrobocie, 
przestępczość, uzależnienie od al-
koholu. Jedną z najbardziej rozbu-
dowanych jest mapa dotycząca pro-
blemów osób niepełnosprawnych. 

Po co w ogóle mapy?
Mają one pomóc w pracy ośrod-

kom pomocy społecznej, ale też 
samym mieszkańcom w zorgani-
zowaniu się i działaniu na rzecz 
swojego osiedla. 

 – Chodzi o to, by organizo-
wać społeczności lokalne wokół 
ich własnych problemów. Mapa 
ma być wizualizacją odpowiedzi 
na nieraz bardzo łatwe pytania, 
choć czasem z trudnymi odpowie-
dziami. Na przykład: Kim jest bez-
robotny w Nowym Sączu? Kim jest 
beneficjent pomocy społecznej? Ja-
kie ma on problemy? – mówi prof. 
Czekaj. Tłumaczy on jednocześnie, 
że nie trzeba do tego robić wiel-
kich badań. Potrzebne dane znaj-
dują się w poszczególnych sądec-
kich instytucjach. Trzeba je tylko 

przerzucić do komputera, a póź-
niej nanieść na mapę. Na początek 
trzeba więc zbadać wszystkie są-
deckie osiedla (jest ich 25), by wie-
dzieć, które można zakwalifikować 
do kategorii: rozwojowych, zasto-
jowych i tych, które weszły w wiek 
starości demograficznej. Mapy po-
winny się koncentrować wokół 
10 najważniejszych polityk spo-
łecznych: ludność, rodzina, rynek 
pracy, mieszkalnictwo, zdrowie, 
oświata, kultura – sport – rekre-
acja – czas wolny, pomoc społecz-
na, ochrona środowiska i bezpie-
czeństwo publiczne. Aby badania 
zostały rzetelnie przeprowadzone, 
trzeba je robić na przestrzeni roku, 
tak by dane procesy – jak np. prze-
stępczość – można było prześledzić 
o każdej porze roku.

– Takie mapy są dużą warto-
ścią dla miasta i marzy mi się, aby 
znalazły się one w sądeckim MOPS. 
Na pewno w istotny sposób przy-
czynią się do efektywności pracy 
ośrodka, który od jakiegoś czasu 
przez niestandardową realizację 
projektów systemowych w Mało-
polsce otwiera się też na innych 
partnerów – mówi Marta Mordar-
ska, radna wojewódzka, która 8 lat 
temu oglądała już podobne interak-
tywne mapy w Chicago. 

Pomysł prof. Czekaja przypadł 
go gustu również dyrektorowi 
MOPS, Józefowi Markiewiczowi. 
– Aby wykonać to zadanie, musimy 
się do tego najpierw odpowiednio 
przygotować – głównie pod wzglę-
dem merytorycznym. Nie możemy 
tego zlecić pracownikom, którzy 
jednocześnie wykonują inne obo-
wiązki. Jeśli mamy na tych mapach 
pracować, to sami musimy je wy-
konać – mówi.

 Szef MOPS ma plan, aby powo-
łać co najmniej dwuosobowy ze-
spół, który zajmowałby się tylko 
i wyłącznie tym zadaniem. Będzie 
jednocześnie cały czas w kontak-
cie z Arkadiuszem Dudkiem, spe-
cjalistą z zakresu interaktywnych 
map i doktorantem prof. Czeka-
ja. Niewykluczone, że praca nad 
mapami rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. 

Czy gra warta jest świeczki? 
Zdaniem urzędników MOPS 

w Bielsku–Białej – tak. Analizie 
poddano tu wszystkie instytucje 
obsługujące mieszkańców miasta, 
w tym: Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Powiatowy Urząd 
Pracy, Ośrodek Leczenia Uzależ-
nień czy Sąd Rejonowy. Informa-
cje dotyczące miejsc zamieszkania 
osób dotkniętych rozmaitymi pro-
blemami i kwestiami społeczny-
mi naniesione zostały pod postacią 
punktów na mapy ulicowe miasta, 
ilustrując dystrybucję przestrzenną 
poszczególnych zjawisk. Powstały 
więc mapy ścienne, ukazujące oso-
by: korzystające ze świadczeń po-
mocy społecznej, osoby niepełno-
sprawne, uzależnione, bezrobotne 
oraz dorosłe i nieletnie skazane za 
wykroczenia czy też popełnienie 
czynów przestępczych. 

– Wyniki badań wykorzysty-
wane są na bieżąco przez pracow-
ników socjalnych MOPS. Ponad-
to, analizy znalazły zastosowanie 
między innymi przy opracowy-
waniu strategii rozwiązywania 
problemów społecznych czy pro-
gramów rewitalizacji obszarów 
miejskich – mówi Aneta Wojtusiak, 
zastępca kierownika Działu ds. Pro-
gramów, Projektów Unijnych, Ba-
dań i Strategii w Bielsku–Białej.
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MPK 
przejmuje 
trasę PKS–u
KOMUNIKACJA.  1 kwietnia MPK 
uruchomiło dwa dodatkowe kur-
sy do Starego Sącza. Linia nr 8 bę-
dzie kursować aż do Popowic, a linia 
nr 43 do Moszczenicy Niżnej. Tra-
sa „ósemki” do tej pory obsługiwa-
na była przez PKS, który z powodów 
finansowanych zawiesił kurs.

– Po stronie Starego Sącza poja-
wiły się postulaty, żeby reakty-
wować linię. Mieszkańcy zostali 
tam odcięci od komunikacji i mu-
sieli przemierzać pieszo dość dłu-
gie odcinki – przyznaje Andrzej 
Górski, prezes MPK. Autobusy 
wyjeżdżają z alei Batorego w No-
wym Sączu i jadą przez aleję Wol-
ności, dalej Grodzką, Kunegundy, 
Węgierską aż do przystani w Sta-
rym Sączu, później ul. Jana Pawła 
II do Rynku, przez Węgierską, Cy-
ganowice do Popowic.

Linia 43 obsługuje osiedle Li-
pie i podjeżdża aż do Moszczeni-
cy Niżnej. 

Mały lifting przeszły też trzy 
inne linie: 11, 24, 35. Największe 
zmiany dotyczą 35. 

– Przebiega ona przez cen-
trum handlowe Real, galerię 
Gołąbkowice, dalej biegnie ul. 
Lwowską obok galerii Trzy Ko-
rony aż do Rynku. Obserwujemy 
tu wzmożony ruch jeśli chodzi 
o kursy weekendowe, stąd nasza 
propozycja, aby ją dogęścić – do-
daje Górski.

Szczegółowy rozkład jazdy 
wszystkich autobusów znajduje 
się na stronie mpk.sacz.pl.

(MAT)
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SPRAWY I  LUDZ IE .  Tytułem wstę-
pu. Ten materiał nie dotyczy w ża-
den sposób ludzkich dramatów 
powodowanych chorobą czy depre-
sją. Dotyczy ludzi, którzy czasem 
po prostu chcą zrobić coś tylko dla 
siebie i… zniknąć dla świata na kil-
ka godzin.

W ciągu kilkunastu ostatnich dni 
sądecka policja aż cztery razy ogła-
szała akcję poszukiwawczą zaginio-
nych osób. Na skrzynki redakcyjne 
wpływały prośby o pomoc w po-
szukiwaniu ludzi, którzy ostat-
ni raz kontaktowali się ze swoimi 
najbliższymi zaledwie… kilka go-
dzin wcześniej przed podjęciem 
akcji. Mało tego, bywało nawet, 
że policja komunikaty odwoływa-
ła znowu jedynie kilka godzin póź-
niej, bo poszukiwany/poszukiwa-
na już wrócił do domu cały i zdrowy 
i tłumaczył, że był po prostu na im-
prezie. Czy rodziny są aż tak na-
dopiekuńcze? Czy młodzi ludzie 

są teraz bardziej nieodpowiedzial-
ni niż kiedyś? Czy jeśli 28–letnia 
kobieta zniknie na kilka godzin 
z domu, to musi oznaczać, że sta-
ła się rzecz najgorsza? Czy nasto-
latek nie ma prawa, wynikającego 
właśnie z wieku, do „zabalowania”? 
A może przestajemy szanować rela-
cje rodzinne i wynikające z nich zo-
bowiązania? Według Katarzyny So-
snowskiej, psycholog z Sądeckiego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
na wszystkie z tych pytań możemy 
odpowiedzieć: tak.

 – Jesteśmy po prostu przemę-
czeni nadmiarem obowiązków. 
Często nasi pracodawcy dzwonią 
do nas w czasie przeznaczonym 
na odpoczynek, uważają, że po-
winniśmy być do ich dyspozycji 
przez całą dobę. Dzwonią do nas 
ludzie, z którymi niekoniecznie 
mamy ochotę rozmawiać. A wielu 
z nas brak asertywności. Nie po-
trafimy powiedzieć, że mamy dość, 
że chcemy odpocząć, bo boimy się, 

że rodzina poczuje się urażona. 
W przypadku młodych ludzi znika-
nie to zazwyczaj efekt buntu. Teraz 
jest łatwy dostęp do różnych me-
tod kontroli dziecka, a nadmierna 
kontrola to rzecz, której nastolat-
ki bardzo nie lubią. Co zrobić, żeby 
nie uciekały? Zdobyć ich zaufanie. 
Pokazać, że oprócz ocen interesu-
ją nas też inne rzeczy, rzeczy waż-
ne dla nich. Trzeba czasem po pro-
stu odpuścić i pozwolić dziecku 
na więcej swobody. A to ostatnio 
duży problem. Zapracowani rodzi-
ce patrzą tylko na oceny i jedyne, 
co potrafią powiedzieć swojemu 

dziecku to: masz się uczyć – tłu-
maczy psycholog. 

Dodaje również, że w psycho-
logii już dawno mówi się o uzależ-
nieniu nie tylko od Internetu, ale 
również od telefonów komórko-
wych. Nie róbmy więc błędu i nie 
przyzwyczajajmy najbliższych 
do odbierania każdego telefonu już 
po pierwszym sygnale, bo każde 
odstępstwo od tego w przyszłości 
może zaniepokoić ich nie na żarty. 

Prawo kiwa tu palcem
Jak się dowiedzieliśmy od Ane-

ty Izworskiej z biura prasowego 
sądeckiej policji, w polskich prze-
pisach nie ma określonego czasu, 
po którym można zgłosić zaginięcie. 

– Do każdego przypadku nale-
ży podchodzić zdroworozsądko-
wo – podkreśla policjantka. – Zu-
pełnie inaczej należy potraktować 
sytuację, kiedy ginie małe dziecko 
lub osoba, która z uwagi na wiek, 
stan psychofizyczny czy choro-
bę nie jest zdolna do samodziel-
nej egzystencji, w związku z czym 
jest zagrożone jej zdrowie i życie. 
Wtedy czas od momentu zaginię-
cia do zgłoszenia jest bardzo waż-
ny – im szybciej tym lepiej. Na-
tomiast, jeśli osoba pełnoletnia, 
zdrowa i nieubezwłasnowolniona 
wychodzi z miejsca zamieszka-
nia w okolicznościach nieuzasad-
niających niezwłoczną potrzebę 
zapewnienia jej ochrony życia, 
zdrowia lub wolności albo udzie-
lenia pomocy, zachodzi pytanie, 
czy od razu informować o tym po-
licję. Należy pamiętać, że w mo-
mencie zgłoszenia zaginięcia, po-
licja, wykonując szereg czynności 
poszukiwawczych, często bardzo 
głęboko wchodzi w sferę prywatną 
zaginionego, czego on może sobie 
nie życzyć, zwłaszcza w przypad-
ku, gdy nie doszło do faktyczne-
go zaginięcia. Oprócz tego, jedną 
z czynności, jaką wykonuje policja 
– oczywiście za zgodą zgłaszające-
go zaginięcie – jest publikacja wi-
zerunku i danych osobowych za-
ginionego w mediach, w związku 
z czym taka osoba przestaje być 
anonimowa i naruszamy jej do-
bra osobiste.

Częste jest zgłaszanie zaginię-
cia pochopnie, bez jakichkolwiek 

wcześniejszych sprawdzeń oraz po-
dawanie nie zawsze prawdziwych 
okoliczności, w jakich doszło do za-
ginięcia. Zgłaszający wstydzą się 
podać faktycznych okoliczności, 
nie chcą ujawniać problemów ro-
dzinnych, które najczęściej są przy-
czyną świadomego zerwania kon-
taktów z najbliższymi i tym samym 
utrudniają prowadzenie poszuki-
wań. Zdarza się również, że kie-
dy policja ustala miejsce pobytu 
zaginionego, taka osoba ma pre-
tensje do najbliższych, że zgłasza-
li taki fakt i przedstawia zupełnie 
inne okoliczności i powody zerwa-
nia kontaktu z rodziną.

Czynności podejmowane przez 
policję w ramach poszukiwania 
osoby mają charakter operacyjny.

 – Nie ma jednego schematu 
prowadzenia akcji poszukiwaw-
czej, ponieważ uzależniony jest 
on od konkretnej sprawy i sytu-
acji. Jeśli chodzi o koszty poszuki-
wań, według przepisów w każdym 
przypadku ponosi je policja. Nigdy 
nie liczono kosztów poniesionych 
w ramach prowadzonych czynno-
ści poszukiwawczych – zastrzega 
na zakończenie Izworska.

Wiosna burzy krew
Rośnie w nas systematycznie 

potrzeba, a nawet presja spełnia-
nia czyiś oczekiwań. Jednocześnie 
współczesna technika odbiera nam 
prawo do anonimowości i czasu tyl-
ko dla siebie. Są telefony stacjonar-
ne, są telefony komórkowe, coraz 
więcej osób ma nawet kilka nume-
rów jednocześnie. Przyzwyczaja-
my wszystkich do odbierania każ-
dego z nich niezależnie od pory dnia 
i nocy. Są osoby, które zabierają ko-
mórki nawet do ubikacji, nie wspo-
minając wanny czy łóżka. Na sta-
cjonarny po godzinie 22. zadzwonić 
nie wypada, ale na komórkę? Cze-
mu nie. A jak nie dzwonić, to za-
wsze można wysłać sms. Ale czasem 
każdy z nas ma ochotę wyłączyć te-
lefon i zaszyć się gdzieś przed świa-
tem. I niekoniecznie oznacza to, 
że chcemy kogoś zlekceważyć albo 
dać mu do zrozumienia, że ma się 
odczepić. Chcemy popatrzeć na inne 
twarze, posłuchać innych głosów niż 
te, z którymi mamy do czynienia 
na co dzień. Albo po prostu mamy 
ochotę na ciszę. 

Zamiast dzwonić od razu na po-
licję, czy znikać bez uprzedzenia, 
dajmy sobie czas na rozmowę, daj-
my sobie prawo do powiedzenia: 
dziś mnie nie ma. Bo jeszcze trochę, 
a zamiast do drugiej osoby, będzie-
my się przytulać do komórek i zdjęć 
na facebooku. 

(TISS)
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Poszukiwany, poszukiwana, czyli wiosna na gigancie
Należy pamiętać, że w momencie zgłoszenia zaginięcia, 
policja, wykonując szereg czynności poszukiwawczych, 
często bardzo głęboko wchodzi w sferę prywatną 
zaginionego, czego on może sobie nie życzyć – zwłaszcza 
w przypadku, gdy nie doszło do faktycznego zaginięcia.

Aneta Izworska
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PODRÓŻE.  Rozmowa z PIOTREM 
KURYŁO, ultramaratończykiem, któ-
ry bez specjalistycznego zaplecza 
obiegł samotnie Ziemię. Wyprawę 
rozpoczął w Augustowie w sierpniu 
2010 roku i zakończył ją w tym sa-
mym miejscu i tym samym miesią-
cu, ale rok później. Teraz Kuryło bie-
gnie do Watykanu na kanonizację 
Jana Pawła II. Festiwal Podróży i Przy-
gody Bonawentura w Starym Są-
czu był jednym z przystanków na jego 
trasie do Rzymu. By tu dotrzeć, bie-
gacz–podróżnik trochę musiał ją wy-
dłużyć, ale było warto – za swo-
ją prelekcję otrzymał główną nagrodę 
publiczności. 

– Najgorsza w takich wyprawach jest 
chyba samotność? 

– Tak, to prawda. Kiedy się długo 
biegnie i ma się świadomość odle-
głości od domu, ta samotność jesz-
cze bardziej doskwiera. Nie czuję 
bólu fizycznego, związanego z licz-
nymi kontuzjami, tylko właśnie 
osamotnienie. Dlatego starałem się 
nie myśleć za dużo podczas biegu. 
– Bieg wokół Ziemi to jednak nieco-
dzienna decyzja, wymagała wielkiej 
odwagi i samodyscypliny… 

– Człowiek powinien stawiać 
przed sobą nowe zadania, podnosić 
sobie poprzeczki. Chodzi o to, aby 
cały czas się doskonalić. Moją pro-
fesją jest bieganie. I tak sobie pomy-
ślałem, że bieg wokół Ziemi byłby 
takim uwieńczeniem mojej kariery. 
Od trzech lat nie biegałem wcale. 
Żona w końcu powiedziała: „Wróć 
do biegania bo widzę, że się mę-
czysz”. Posłuchałem i pobiegłem… 
– Nie czułeś obaw? 

– Mimo że za sobą miałem wie-
le biegów po Europie, czułem lęk 
przed nowym. Nigdy nie byłem 
w Stanach Zjednoczonych czy 
w Rosji. Na miejscu czekało mnie 
miłe zaskoczenie. Nie znałem ję-
zyka, a w USA mimo to potrafiłem 
się porozumieć i poprosić o pomoc. 
W Rosji również spotkałem wielu 
dobrych i bezinteresownych ludzi. 
– Biegł Pan w szczytnym celu – w in-
tencji pokoju na świecie. To duże 
zobowiązanie…

– Miałem tego świadomość 
i mimo wielu przeciwności to mnie 
dopingowało do dalszej walki z sa-
mym sobą. To była ogromna radość 
i szczęście spotykać ludzi na dro-
dze, którzy to doceniali i wierzyli, 
że mój bieg ma jakiś sens i być może 
uda mi się zwrócić uwagę niektó-
rych przywódców państw, że po-
kój na świecie jest potrzebny. Ktoś 
mądrze powiedział, że z pokojem 
jest jak z tlenem w powietrzu. Wy-
daje się niewidoczny, więc jakby 

niepotrzebny, ale niech go tylko 
zabraknie… 
– Co Pana szczególnie ujęło podczas 
wyprawy? 

– Przepiękne krajobrazy, któ-
rych na pewno nie zobaczyłbym 
z okna samochodu. Najbardziej 
spodobało mi się wybrzeże Pacyfi-
ku. Biegłem prawie 700 kilometrów 
z Los Angeles do San Francisco. 
Piękna wiosna, na plaży wylegu-
ją się leniwie słonie morskie, pod-
pływają wieloryby. Niesamowite 
widoki. 
– Z jakimi reakcjami ludzi Pan się spo-
tkał po drodze? 

– Najbardziej uderzyły mnie 
skrajne postawy ludzi. Zdarzało się, 
że przez wiele dni byłem brudny, 
zarośnięty, bo nie miałem gdzie się 
wykąpać. Ludzie widzieli we mnie 
bezdomnego i tak traktowali. Nie 
chcieli podać nawet wody do pi-
cia, szczuli psami. Ale było też wiele 
pozytywnych momentów. Biegłem 
na przykład bardzo długo w desz-
czu. Jedna z kobiet, widząc to, wy-
szła z domu i podała kubek gorą-
cej herbaty. Byłem jej wdzięczny za 
zadany trud. Inni chcieli mi dawać 
pieniądze, ale co mi po nich, kiedy 
do najbliższego miasta było daleko 
i nic bym za nie nie kupił. Pieniądze 
za to pomogły, kiedy wylądowałem 
w Stanach Zjednoczonych i okazało 
się, że mam przy sobie 19 dolarów, 
aby przebiec Stany i Rosję. Wspar-
ła mnie wówczas Polonia, uznając, 
że moja porażka, byłaby też ich po-
rażką (śmiech). To przywróciło mi 
wiarę w ludzi. 
– Były momenty zwątpienia i chciał 
Pan przerwać wyprawę, wrócić 
do domu?

– Samotność rzeczywiście da-
wała mi się we znaki. Szczególnie 

w miejscach bezludnych. Kto wie, 
czy biegnąc trzy dni przez pustynię 
w Arizonie, gdybym po drodze zo-
baczył jakieś lotnisko, nie wsiadł-
bym do samolotu. Ale nie było lot-
niska i trzeba było pobiec dalej.
– Stary Sącz jest teraz przystankiem 
w Pana wyprawie do Watykanu. Bie-
gnie Pan w intencji pokoju dla Ukrainy, 
ale też w intencji wielu ludzi. 

– Po moim biegu wokół Ziemi 
zrozumiałem, że żeby zrobić coś 
dobrego, to trzeba dać coś od sie-
bie, poświęcić się. Dlatego chcę 
pomóc ludziom, na ile potrafię. 
Modlę się o pokój na Ukrainie, 
aby konflikt można było rozwią-
zać bez użycia siły. Ludzie wy-
syłają mi esemesy, abym się mo-
dlił w ich intencjach. Skoro i tak 
odmawiam różaniec podczas bie-
gu, jaka to różnica, że będę się też 
modlił w intencjach mi powierzo-
nych. Świadczy to tylko o głębokiej 

wierze tych ludzi, że ostatnią de-
ską ratunku jest dla nich Bóg, a nie 
inny człowiek. I tym ładuję też 
moje akumulatory wiary i nabie-
ram sił do walki na arenie sporto-
wej. W tym roku będę brał udział 
w dwóch ultramaratonach. Naj-
bliższy pobiegnę w drodze powrot-
nej z Rzymu pod koniec maja. We-
zmę udział w biegu wokół Jeziora 
Balaton. Trasa wynosi ponad 200 
kilometrów. Chciałbym wygrać, 
bo w 2009 roku byłem drugi. 
– Zarówno na poprzedniej wyprawie, 
jak i teraz nieodłącznym Pana elemen-
tem jest specjalistyczny wózek, który 
ciągnie Pan za sobą.

– Wcześniej był znacznie cięż-
szy niż teraz. Teraz mam naj-
nowszy projekt tego wózka. 
Jest z aluminium, bardzo lek-
ki, na trzech kółkach. Można się 
w nim od razu położyć do spa-
nia. Nie trzeba składać namiotu 

na noc. Wskakuje się do środka 
i jest jak w domku. Przechowuję 
tam swój prowiant. Prawie 50 kilo 
niepotrzebnego balastu (śmiech). 
Ale cóż. Wzmocnię jeszcze bar-
dziej swoje mięśnie. Jem podczas 
marszobiegu. Wychodzę z zało-
żenia, że zwierzęta sobie nie go-
tują, wiec po co człowiekowi cała 
ta kulinarna oprawa. 
– Za co najbardziej cenił Pan Jana 
Pawła II?

– Papież był dla mnie wielkim 
autorytetem. Kochał sport tak jak 
ja. W Studziennicznej, w miejscu, 
z którego wystartowałem, często 
bywał na kajakach. Jest tam na-
wet szlak papieski. Jan Paweł II za-
wsze był dla mnie świętym. Uwa-
żam, że każdy może również dążyć 
do świętości. Trzeba jedynie sta-
rać się być coraz lepszym w życiu. 

Rozmawiała 
MONIKA CHROBAK 
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www.farbol.pl

•  FARBY
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, kamień, 

ceramika)

•  CHEMIA samochodowa

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych.

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.

dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00  telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31

napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/

REKLAMA

Z pokojem na świecie jest jak z tlenem w powietrzu

Festiwalowej publiczności prelekcja ultramaratończyka spodobała się najbardziej. 
Wielu więc chciało kupić jego książkę „Ostatni maraton” i zdobyć autograf…

Piotr Kuryło, biegnąc, ciągnie za sobą wózek, który jest jego spiżarnią i 
jednocześnie sypialnią. 
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S IATKÓWKA.  Po raz pierwszy 
od sześciu lat siatkarki z Muszyny nie 
zajęły miejsca na pudle w mistrzo-
stwach Polski. Powodem tego nie był 
brak umiejętności, pech, ani brak za-
angażowania, ale niestety pieniądze 
– mniejsze niż w ubiegłych sezonach. 

Najmilej kibice w Muszynie będą 
wspominać finałowy turniej o Pu-
char Polski. Muszynianki pokusiły 
się tutaj o wielką niespodziankę i po-
legły dopiero w finale z naszpikowa-
nym gwiazdami Chemikiem Police. 
Gwiazdami podkupionymi przed 
sezonem m.in. z Muszyny właśnie. 
Ten finał jednocześnie potwierdził, 
że różnice między czołowymi dru-
żynami Orlen Ligi są mimo to mi-
nimalne i o wygranym secie, me-
czu czy turnieju decydują niuanse. 
A o sukces najłatwiej, mając pienią-
dze. Kto ma największe, tego stać 
na silny skład. Polski Cukier nie zdo-
był w tym sezonie żadnego trofeum, 
co przez ostatnie lata było w Muszy-
nie tak oczywiste jak pory roku. Plu-
sy? W Muszynie mogły ogrywać się 
młode utalentowane zawodniczki, 
wciąż w wielkiej formie jest Alek-
sandra Jagieło, a Bogdan Serwiński 
przypomniał sobie, jak to jest pro-
wadzić zespół bez wielkich gwiazd. 
Oczywiście już przed sezonem nie 
było tajemnicą, że w walce o czoło-
we lokaty powinny się liczyć Che-
mik Police, Dąbrowa Górnicza, So-
pot i Wrocław. Królem polowania 
od razu ogłoszono drużynę z Po-
lic, z budżetem sięgającym 10 mln 
zł. Te przepowiednie prawie się już 
sprawdziły. To Impel Wrocław wy-
eliminował Muszynianki w ćwierć-
finale play–off, nie oddając nawet 
seta. Bodgan Serwiński i Aleksandra 
Jagieło po ostatnim trzecim meczu 
nawet nie starali się nadrabiać miną. 

– Po raz pierwszy od wielu sezo-
nów nie znajdziemy się w pierw-
szej czwórce i na pewno to smut-
ne – nie ukrywała kapitan zespołu. 
– Chciałabym podziękować kibi-
com, szczególnie tym z klubu kibi-
ca, którzy do końca nas wspierali. 

Wtórował jej trener Polskiego 
Cukru Muszynianki Fakro Bank BPS 
Bogdan Serwiński: 

– To dla nas bardzo trudny mo-
ment. Trzeba oddać sprawiedli-
wość, bo rywal przewyższył nas 
pod względem sportowym. Nie-
mniej staraliśmy się walczyć, wło-
żyliśmy całe serce w grę. Mimo po-
rażek po 0:3, większość setów było 
wyrównanych, co wynikało z na-
szej determinacji i ambicji. 

Teraz zespół walczy jeszcze 
o miejsca 5–8 w końcowej klasyfi-
kacji, ale w Muszynie zaczęło się już 
zapewne myślenie o sezonie przy-
szłym. Te plany lubią ciszę, przery-
waną od czasu nie potwierdzonymi 
spekulacjami dotyczącymi sponso-
rów, transferów i odejść z klubu. 
Pewne jest tylko, że zmiany nastą-
pią, ale nic nie wskazuje na to, by 
klubem przestał rządzić duet Bog-
dan Serwiński i Grzegorz Jeżowski. 

(BOG)

P IŁKA NOŻNA.  W starosądeckiej 
piłce nożnej stosunkowo od niedaw-
na dzieje się wiele. W 2011 prezes So-
koła Stary Sącz Szymon Stolarski, 
animator sportu na starosądeckim 
Orliku Maciej Mamak i Dariusz Peciak 
trener młodzieżowych grup Sande-
cji wymyślili, że Stary Sącz to świet-
ne miejsce na organizację turnie-
ju dla dzieci. 

W pierwszym „Turnieju Sokoli-
ka 2011” zwyciężył Dunajec Nowy 
Sącz przed DJuSSz 9 Odessa (Ukra-
ina) i FAM–em Poprad (Słowacja). 
W dwudniowych zawodach wzię-
li udział chłopcy z rocznika 2000 
i młodsi. Zagrało osiem drużyn, 
a turniej zyskał miano międzyna-
rodowego przy nieocenionej po-
mocy Konstantego Tkacza, trenera–
koordynatora grup zagranicznych 
z ukraińskiej Odessy i słowackiego 
Popradu, który cały czas wspoma-
gał organizatorów swoim doświad-
czeniem i cennymi uwagami. Ten 
pierwszy turniej uświetniły byłe 
i obecne gwiazdy sądeckiej pił-
ki nożnej – Zygmunt Żabecki, Jano 
Frohlich i Piotr Bania, a sukces or-
ganizacyjny i zainteresowanie były 
sygnałem, że turniej będzie miał 
charakter cykliczny. Rok później 
do rywalizacji zgłosiło się już 10 ze-
społów, a w roku 2013 rywalizowało 
aż 16 drużyn. Ranga turnieju rosła.

Piłka nożna stała się w Starym 
Sączu po prostu modna, a liczba 
dzieci trenujących pod okiem sta-
rosądeckich trenerów przekroczy-
ła 150 osób. Z roku na rok wzrasta 
poziom szkolenia. Świadczą o tym 
wyniki drużyn młodzieżowych. 
Drużyna młodzików Sokoła Sta-
ry Sącz wywalczyła w ubiegłym 
sezonie mistrzostwo ligi. Młodzi 
starosądeczanie prowadzeni przez 
trenera Tomasza Popielę dopiero 
w barażu o awans do małopolskiej 
ligi trampkarzy młodszych uzna-
li wyższość zespołu Harnasia Tym-
bark. Wygląda na to, że Akademii 
Sandecja wyrasta niespodziewanie 
godny konkurent.

Prezesi Sokoła i UKS Sokoliki 
chwalą bardzo dobrą współpracę 
z władzami miasta Starego Sącza. 
To dzięki pomocy burmistrza Jacka 

Lelka oraz jego zastępu Kazimierza 
Gizickiego udało się m.in wyremon-
tować płytę boiska, poprawić este-
tykę wokół stadionu oraz zorgani-
zować w 2013 roku turniej Sokolika 
w międzynarodowej obsadzie, kiedy 
do Starego Sącza przyjechały szkół-
ki takich klubów jak Legia Warsza-
wa, Śląsk Wrocław, Korony Kielce, 
Slovanu Bratysława czy wreszcie Ar 
Progres Nowa Huta – szkółka Jerze-
go Dudka. Organizatorem III Mię-
dzynarodowego Turnieju ,,Sokoli-
ka’’ był Uczniowski Klub Sportowy 
,,Sokoliki’’ oraz Miejski Klub Spor-
towy ,,Sokół’’ Stary Sącz.

Turniej dziesięciolatków wpisał 
się więc na stałe w kalendarz sta-
rosądeckich imprez, a tegorocz-
ne zawody zapowiadają się rekor-
dowo jeśli chodzi o ilość i renomę 
drużyn. Przyjadą nie tylko kluby, 
które w Starym Sączu już grały jak 
Legia, czy Korona, ale również ze-
społy z rocznika 2004 Wisły Kra-
ków, ŁKS–u Łódź, jedna z najlep-
szych ekip w kraju w tej kategorii 
wiekowej Arka Gdynia, ale przede 
wszystkim FCB Escola – Varsovia. 

Jest to Szkoła Piłkarska utworzo-
ną w Warszawie, przez FC Barce-
lonę dla dzieci w wieku 6–12 lat. 
FC Barcelona posiada kilka takich 
szkół na świecie, lecz jest to pierw-
sza placówka powstała w Euro-
pie. Już ubiegłorocznemu turnie-
jowi nie sposób nic zarzucić, ale 
w tym roku postawiono na peł-
ny profesjonalizm. Mecze będzie 
można oglądać na wielkim telebi-
mie. Zmieniono również regulamin 
i ze względu na wiele zgłoszeń w za-
wodach weźmie udział 20 zespo-
łów. Co do Starego Sącza przycią-
ga najlepsze ekipy w kraju? Dobrze 
przygotowane boiska, profesjonal-
na obsada sędziowska, atrakcje po-
zasportowe przez cały czas pobytu. 
Organizatorzy nie ukrywają, że naj-
ważniejsza jest integracja młodych 
zawodników z Polski i sąsiednich 
krajów, pokazanie, że mieszkamy 
we wspólnej Europie, ale rzecz ja-
sna również sprawdzenie się w du-
chu szlachetnej rywalizacji spor-
towej. Turniej zostanie rozegrany 
w dniach 7–8 czerwca.

(BOG)

Ambicja i determinacja 
to za mało Barcelona w Starym Sączu
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